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Advertencia
an e!s que llegeixin aquét llibre sense estar enterats de la refor

ma lingüística promoguda per «L'Avenç» desde Octubre de i8go

Regles de pronunciació més importants pels catalans de 
fonètica oriental o de vocals Ibsques;

i." Fòra de silaba dominant, o toniea.la  a i la e es pro
nuncien com la primera e de ferrer \ !a segona a de casa, que, 
com és evident, tenen el meteix sò.

2.1 Fòra de silaba dominant, o tonica, la o es pronun
cia u. Exemple: la o de portar es pronuncia del meteix 
modo que la u de surar,

3.* La r final és muda en tots els infinitius: anar, vo
ler, ser, patir, etc. Se suprimeix igualment en els noms po!i- 
siiabs acabats en ér, ór, com carrer, negror (excepte en algu
nes paraules), i en Jlor, plor, por, altar, bestiar, campanar, 
clar, colomar, paladar, quintar, pler, air, monaslir, dur, ma
dur, segur i algun altre mot.

L ’ortografia d ’aquút llibre està d'acord am les ultimes 
conclusions lingüístiques establertes per L ’oAvenç. A la co!- 
lecció d aqueixa revista dcsde qu ’es va iniciar la Reform a, i 
al Ensayo de Gramàtica de Calalàn iM oderno, de D. Pompeu 
Kabra, remetem an elis que v ulguin aver esment de la justifi
cació complerta de les reformes adoptades. Maig de iS91
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EL PAS DEL BORD

ham cap al tard d'un d'aquells dics d ’Agost tebis i

J_/ calitjosos. Viaranys i corriols, rostos i marges,

conreus i boscuries, comes i serres, tot anava fugint, 

emboirant-se, fonen t-se, engorjat tot-d:una pér la nive- 

Iladora fosca.

U n quart abans aquell clap de la Segarra, revestit 

de porpra per les derreres ullades d un sol ruent, mos

trava arreu sa plasenta vida. Alenaven les xemeneies, 

retrunyien les fones, dringaven els picarols, escatinya- 

va la viram, bullanguejaven els aucells a l'ajocar-se, i 

omes i dones, els uns revenint dei troç embarraçats 

aní llurs eines, i atrafegades per Torta les altres, boi 

pellucant pel sopar, completaven am sos brugits i be- 

Ilugadiça el rioler aspecte de l ’encontrada. Mes, s'en- 

fosqui el cel, clucà son ull el sol, devallà la nit a
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corre-cuita, i, extencnt son rosseg d’ombres çà i enllà 

de son trànsit, borrà l'animació del quadro.

L'esplendent estelada, esmortuint am son guspi

rejar els llums de les masies, esgarriats arreu com a 

fogs-follets, i els griLls i galipaus, ofegant am sa cantu- 

ria ies remors de portes i finestres, assenyalaven la dol

ça ora del repòs; ora benvinguda sempre per aquells 

veïns, sotsmesos de sol a sol a l’esquerraçde ses tasques.

Més. a pesar d ’esser ja nit, en el casal de la Plana poc 

hi dormia tot-om. I no és pas que tresbalsessen el blat, 

enfornessen el pa, o el mal de ventre de l ’euga fes anar 

endoina als moços: res més lluny d ’això. Si els amos 

dormien, el servei roncava, reposant del tragí, i ni per 

les escletxes de la porta ni per l ’espiral 1 de l'estable es 

veia gota de llum. D'om esdevenia la fressa era de part 

del corral, cap als pallers, a l'altre banda del barri.

Ja teia estona q u ’una extranya claror, traspuant per 

l ’espitllera de! corral, jaspiava am sa terenyina de llum 

resquenall de la palliça, allargaçant-se o encongint- 

se a toms, com remoguda per l ’aire. El pas d ’una som- 

bra, atravessant am pressa pel clos, borrava-la tot-d’una; 

més, revenia’s tot seguit, i de nou tornava asa taleia. De 

cop era un punt, un lluminós esquitx, semblant a Tes- 

mortuida llantieta d ’un altar; aprés el punt s'extenia i, 

destacant-se de la ronega pared com una llapiçada de 

calç regalant encare, parpellejava entre la fosca.



No era pas cosa dc bruixes. Les veus que de tant en 

qitand s'oïen, a pesar de sa tremolor, recordaven prou 

be ai rabadà del Molí Vell i a la porquera de la Plana,

— Que no t'hi afanyes?— esclafia l’ombra, encastada 

a Pespitllera del corral i alenant am pena. Dos mots 

com un gemeg s’esvaïen de son fons, i l ’ombra s'esquit

llava dret al barri, guanyant l ’era am tres gambades.

Pobre Teresa! Be la purgava prou sa caiguda! Si 

ho agués rumiat una estona! Si agués tingut una 

amiga, una companya, qualsevol conxorxa, am la qui 

entendre s! Més la pobre no tenia a ningú, a ningú en 

aquèt món: gaire be ni sant per encomenar-s’hi.

Era a entrada de fosc... Cap al juny... Per les prime

ries...

Els blats, batuts per un ai ret de pluja, es rein fiaven 

i s'ajeien, rumbejant arreu com les faldilles d’una ba

lladora. Munions de roselles, surant pel tou dels camps, 

com si una fada s’agués entretingut esfullant-hï cla

vellines, alegraven els ulls am la rojor de ses taques. 

Brunzien els falziots, giravoltant per l’espai amb esbo

jarrada furia, i el timó i la ginesta, perfumant l'aire am 

sa agradosa aroma, enervaven els sentits, tot inclinant- 

los a la peresa. L ’enxovament d'un die lleganyós aca

bava d'ensopir-Ios.

La porquera de la Plana sendinzà pels blats, pessigà 

unes roselles, lligà-les amb un bri de jull^ com un
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pom, i, esciariçant-se els cabells am les pues de sos dits, 

se les hi entatxonà am postureria. Enforcades en sa 

clenxa, hi ressaltaven les flors com esquitxos de sang 

sobre un munyqg de canem.

A i !eixir del b la t, el rabadà del Molí Vell, que no la 

deixava de vista, l'escometé per derrera, tapant-li els 

ulis am ses grapes,

— Qui só?— va esclatar amb estrafeta veu.

— Un marrà, — respongué la Teresa, mofant-s’en. 

Més, malíciant el perill, afegí resolta:— Perot!... Sí no 

estàs, crido!

Soptades per l ’alarit, les mans del rabadà s'esmunyi

ren desde els ulls de la Teresa fins a sa cintura.

— Mira que crido!— repetí la porquera, forcejant per 

a desempellegar-s’en. I, al provar de uridar. reparà que 

la veu li era fugida.— Perol!... Que tas?... Que no tens 

senv?... Deixa'm!... Vul! qu'em deixis!

Més, encegat per ses ullades, en Perot no l'entenia. 

Bregaren una estona, una galan estona, tot arrimant-se 

als blats, ploriquejant la Teresa, somrient el rabadà, i 

aquelles mans d'en Perot, qu’estenallaven a ta porquera 

per la cintura, s'enlairaren íins a son coll, aferrant-s'hi 

en abraçada.

Quand la Teresa deixà els blats s’adonà de les rose

lles. Eren ailí, a sos peus, mustegues, esfullades, pol

soses. L'aspre e.spinguet d'un gaig, esclatant tot-d'una,
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ressonà pels marges. Són tant mofetes els gaigs! La 

Teresa s’estremí, llambregàari en Perot, qi/es despedia 

ençare desde la costa, i, enrajolant-s'hi de galtes, aver- 

gonyida y poruga, apretà a corre com una llebre.

Per la tornada dels oronels, cap a Sant Josep, la 

Teresa embestí an en Perot amb els ulls negats de 

llàgrimes.

— Perot!... Ja ho veus!.,. Pia t'ho deia qu'hï 

arribariam!— En Perot s'hi tombà d'esquena. — Tu 

ra i!— afegí la pobre, ennuegada pel singlot. — l ’u 

rai!... Clar!... Com no ets tu qui hà de passar-la!... 

Més, vindrà l'ora, i... diga’m ... com m ’ho engipono?... 

Ah, Perot!... Si no fos per aquét, per aquest angel de 

Déu, que ja cm fa patir ans de coneixe’l... Què?.., Què 

m'has dit?.,. Que no m'apuri?... Que... Ja t’enteng, 

ja!... Dcscixir-rtos-sn!... Ofegar-lo!... Jesus, Maria y 

Josep!... ! li?.-- I gosaries?... Pas me creia que tingues- 

ses tant mal anima!

Imposat per sa desolació, en Perot estrafé la dita tot 

somrient-s’cn. La Teresa s'assossegà.

— Mira, Perot,—afegí, aixugant-se elsullsamb el revés 

de les mans i reposant el to de sa veu. — Sabs què ens 

caldrà fer?... Just!... Tu ho has dit!... Dret a ia Santa 

Casa... Tu li portaras, fa?... Pobre fill del meu cor!... 

Aixís, al menos...

I el jorn fou arribat. El taujà d ’en Perot embarrà el
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bestiar, s’empassà les farines i les trürifes, trencà el sòn 

a l ’escón aprés del rosari, i al esscr negre nit, amb el 

gaiato a la mà i el pellicó a l'cspatlla, eixí dol Moli 

Vell, perdent-se entre la fosca. Havia jurat que condui

ria el menut fins a fòra terme, i , malgrat son tarannà, 

pas deixaria de fer-ho. Era tant llcua cosa aquell sacri

fici, comparat amb els sofriments de la Teresa!

A l’assolir la Plana saltà pel barri.

—Teresa!,.. Afanya’t!... Som aquí!— digué, repicant 

amb cl puny a Ja pared del corral.

— Pas me torbo!— confegí la Teresa.

A la tercera vegada el fantasma d'en Perot s’escor- 

regué li ns a la porta.

— Apressa’t, Teresa!... Que vols qu'es faça de

die?_Mira qu’ei gal! del molí ja fa estona s esgarga-

m e l  la!

I s’esmunyí altre cop dret ai barri, deixant la porta 

badada.

El tuf del bestiar, ajaçat arreu, i la í'etor del xerrí*, 

confonent-s'hi en corrupta bafarada, s’esbravaren pel 

nou badall , descarregant l'espessída atmosfera d'aquell 

antre. Prou se n’adonà la Teresa.

— Som-hi?—es digué, exaiant en un fort sospir tota la 

pesadesa que l’oprimia. I s'atrafegà amb el menut, en

coratjada per Pansia, 1

Posada de genollons o ajaçant-se per la brossa, lles
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ta i commoguda pe! trànsit, la pobre marc anava 

amanint el fa to . Sa cara, cnrogida per l ’escarransit flam 

d’un llumot d’oli, es destacava de l'entrenyinat recó 

com la d ’un d’aquells borratxos dels bodegons olande- 

sos. Tenia devant al menut, estirat sobre un tou de 

palia, nu com un Jesuset, rosat com una poncella, fresc 

com un metó, tot assacsonat de gras com un embutit 

de Mallorca.

Quand tingué la muda apariada la desà al fons d ’un 

cistell, començant a vestir-lo. Be ni feia de petons tot 

embolcallant-lo! Be n ’hi esmersava de postures distra- 

ient-lol Be n ’hi deia de tendreses, dolces i sentides, 

tot estroncant-li aquell plor, aquell butzim, mica peter- 

rell, mica rondinaire! Fins sembla extrany que la traça 

d’una mare s’improvisi tant de sopte. Al reparar el cis

tell ont havia d’encabir-lo, s’entristí tot-d’una, Finsa-les- 

ores li havia semblat un niu, un niu d’oriols arrebassat 

pel torb, q u ’ella adobava i refeta; més, al tractar de guar

nir-lo, reparà amb el menut, i el niu se li tornà una 

fossa. La veu d ’en Perot, encoratjant-ia, la reposà una 

miqueta.

— Sí!.., Té raó!... Té raó!—esclatà.— L ’arranjaré com 

puga... i alo!... Déu hi faça més que nosaltres!

Arreplegà el cistell, un rebregot de cistell, esclariçat 

.i greixós, tip d ’anar a d tir el brenar als omes; hi exten- 

gué la muda; hi posà un sostre de palla de segol, neta i
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espolsada, i, apropant-se al menut, amb el gipó ja des

cordat, li llençà un dels pits a la boca. Joguinejà-hi 

una mica, com fent-li gruar la bresca, i, aprés dc riure 

una estona amb els escarafalls del menut, li embocà el 

mugró, tot assentant-s’el a la falda.

—Atipa’t, fill meu, atipa't, que ja no en tastaràs més 

d'aquesta!— esclafí amb els ulls regalant de llàgrimes. 

Les llàgrimes se li escorregueren coll avall, i el menut, 

soptat per la salabror, aburrí el pit, esclatant del botó 

de rosa de sos ilabis les més estrafalaries mueques. Ni 

que li haguessin donat una purga! La Teresa li aferrà 

de nou,

— Xucla, fill meu, xucla, que no en tindràs a tot- 

ora!

1 el pobriçó del menut, tot bellugant les cames, 

apretà am ses molsudes manetes aquell tupí de mel, 

amorós i rebutit, fiblant-lo adalerat, tal com si presen

tis sa desgracia. Be s’encaborià la Teresa mentres ma

mava el menut! Be en rumià de coses! Què fóra de son 

fill? Com el tractarien? Regoneixeria a sa mare més 

endevant?

La veu d ’en Perot la desentavanà de sopte.

— Que no t’apresses?... Que no estas?... Que repares? 

— digué, I, endinzant-se pel corral, se li acostà per a 

reconvenir-la.

La Teresa es tivà el pit, que trontollà una estona com
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un metonet, i, desant-s’el a !a pitrera, sens ni cordar-se 

el gipó, acomodà al menut sobre la jaça. Encare no hi 

era que ja dormia.

— Un moment, Perot: el temps de dir una salve.

Resà la salve, tot nuant a! coli del nen una medaile- 

ta qu ’ella hi duia, i, aixecant-se resolta, esclatà:

— Perot, ja pods menar-t’el!

El rabadà del Molí Vell arreplegà el Jato, i, sens 

adonar-se de la Teresa, que, aclaparada pel dolor, 

s'arrancava els cabells, girant l ’espatlla a son fill per no 

veure com se l ’enduien, s'esmunyí del corral, estafu- 

rant-se pel barri.

*
* *

Era ja bella nit. El rabadà del Molí Vell, amb el 

cisteliet al braç, com qui porta els capons a fira, deixà 

la Plana, emprenent-les cap a Cellés per la dressera. 

Un sol neguit el floria: el de tornara casa d ora. La 

Teresa l ’havia entretingut tant! Emperò, apretant la 

cama, tot camí s’escursa. Devallà pel torrent, trascà una 

estona pel marge, i amunt, dret als boscos. Al esser 

dalt de la riba, reparant qu'el cistell l ’embraçava, l ’en

filà am son gaiato i s’el carregà a l ’esquena. Tot li feia 

nosa quand anava pel món. De sopte es coll-girà, allar

gant els ulls vers a la Plana. Què el movia? El record 

de la Teresa, pod-ser?
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El casal de la Plana, esbiaixat per la lluna, ressortia 

entre les ombres, quiet, assossegat, llis, semblant a la 

tanca d ’un cementiri. El vol del teulat, destacant-se 

sobre cl pla de l'era com una cinta, allargaçava's fins 

al porxo, confonent-se am sa retallada sombra. Poc se 

veia el corral; mes en Perot l ’endevinava. Al deixar 

el barri sorprengué a la Teresa. No la regoncixia pas; 

però aquella mota, negra i beliugadiça, que tacava cl 

pla del camí com una ditada de sutge, no podia ser al

tre cosa. En Perot escoltà com si entengués qu’el crí- 

dessen. Era el vent? Era la Teresa? Una veu rondina- 

dora s'esvaïa de la vall com un espinguet de gralla.

— Pla que m ’ha vist!—es digué en Perot. I, despen

jant-se cl cistell de l ’esquena, com penedit de posar-se-li, 

s’el passà al braç altre volta.

Ja era aprop del bosquim. Unairetsuau i fresquivol, 

embalsaniat per les flairoses erbes, deixondia an en 

Perot, encoratjant-lo am sa alenada. La lluna, des

triant-se per l ’arbreda, aclaria el caminal, clapejat per 

arços i gatoses, fent relluir ensems els codolsde la via. 

Brillaven les estrelles, esblaimant am sa llum  ta blavor 

de! cel, net de boires aquella nit; i els grills i les rnilo- 

ques, xisclant entorn ambarmoniosa pausa, desterraven 

la solitud del ilog, poblat arreu d'esglaiadores fresses.

Per la fortor de la reïna conegué en Perot que s’en- 

dinzava pels pins.
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De sopte s'aturà, reposà el cistell demunt un tou de 

brosta, i, escorrent l'abrigall qu ’arrebossava al menut, 

s'ajupi per a contemplar-lo. Encare dormia.

— Fa bondat!... Ka bondat!—  es digué, reprenent-se. 

I tirà amunt.

La vista del menut despertà en sa imaginació una 

tirallonga d ’idees de la que no n ’ovirava la fi. Are 

s’acoblaven com els fulls d un llibre; are s'extenien en 

professo; are giravoltaven com una rua. S ’cmbestien de 

sopte en embullat tropell, i, engalzant-sc a munts, com 

els vagons d'un carril, trascaven com a furies per sa 

exaltada pensa. I era lo bo d’aqueli endiastrat tren, que 

sempre s'aturava a la meteixa estació, sempre tirava en

vers ont era la Teresa. ^Era que la carona del nin, son 

naset apessigat, sos llabis molsudets, ses orelles de 

cargol i ses enrogides galtones, recordant-li a !a por

quera de la Plana, evocaven en sa imaginació, asse- 

renada per la solitud, totes les impressions sentides 

desde el vespre de la caiguda? Ben segur que fóra aixís. 

Per adobar-se la conciencia cntasconava amb excuses 

son comportament. Ah! Si tingués un troç, una gota 

de propris, o menés, al menys, una guapa isenda, pla li 

etjegaria a la Santa Casa! Es casaria am la Teresa tot- 

seguit, i... au!... bateig i boda tot d ’una peça.

Tal anava fantasejant en Perot, quand la remord’un 

trepitj li feu parar ment pel tou de les pinedes. Encare

2
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era negre nit. Els raigs dc la lluna, sens maca lins a-!cs- 

ores, començaven a entelar-se per l ’interposició dc la 

boirina. Venia aquesta de ponent, a clapes, fent currua, 

com un pausat convoi de guerra.— Sí serà la garça?— 

cs digué en Perot, ajupint-se al peu d'unes falgueres i 

Ilambregant pels pins. tina ombra avançà rambla 

amunt, i en Perot, esquivantel perill, s'esmunyí per un 

xaragali, tot arrapant-se pels rebolls dels roures. — Di

moni de ia garça!—afegí, retornant per la drecera, i 

aprés de regoneixe-la.— Pla tindrà fred per l ’ivern si tot 

l ’anv fa la formiga!— Descobrí el menut, i, observant 

que dormia encare, reprengué el pas a tota pressa.

Al girar per un revolt s’aturà de sopte, atalakmt al 

lluny altre vegada. El cor li féu un salt! Quin embolic 

si el coneixien! Si s’adonaven del bailet, que no tardaria 

en somiquejar, anyoranta !a mare!

1, per xafar-s'en, s'esquitllà de puntetes fins a derrera 

unes mates. Quina suada d ’angunia! El soroll se li ve

nia a sobre, pas a pas, a dret f i l , com si lluqucsscn l'a

magatall, i, confonent-loamb un llodrigó, l'empaitessen 

am la fura. Ja els tenia al demunt, a son devant, a 

quatre passes. Arrupit en Perot, fins S'alenar es rete

nia. Be en rumià de coses en un moment! Més una de 

sola l’atarcntava. Perquè tants amoïnos per un bailet? 

No era m illor deseixir-s'en tal com ho havia d ita la Te

resa? I, enquimerat per la remor, Ham bregava cl cistell,
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ja ballant-li cis ulls i tot furgant la terra am ses ungles. 

’Un freg de robes ressonà pels matolls, esbargint-se 

enllà, bosc endins, rabent com una ratja. Era en Blai, 

el guarda-bosc del comte.— Vols-t'hi jugar,— es digué 

en Perot, regoneixenl·lo,— que va a la  saga de la garço- 

ta?— 1, aprés d ’aguaitar-lo uns moments, deixà el pine- 

tar, trencant dret a la riba.

Ja era aprop de Celles. Una camada més, i s’escauria 

allà, per l'enforcament del camí, devant per devant de 

ia creu del terme. Les tenia tant apamades aquelles tas- 

queres! Tot remugant-s’ho aixís, s'encaminà dret a 

la plana, A l ’arribar al rabal l ’espinguet del menut 

li esgarrifà les orelles. — Bona l'hem feta, Geronil

— esciafí en Perot, ullant el cistell am rabia. —  No 

t’ho podies aguantar fins a cà! Tano?—afegí, encarant- 

se amb el bailet i engorj-ant-li la munyeca, qu'ensope- 

gà sobre la muda. Sort que no n ’eren lluny! Una girada 

més, i... bona nit, viola!

—Ja hi som!— esclatà de sopte, tot atravessant el 

porxo i com si enraonés amb el menut.

Devallà la rampa, s’arrimà a la porta de puntetes, 

deixà-hi cl cistell, i, agarrant un roc qu ’arreplegà per 

l'era, trucà am furia a la porta.— Be dormen fort!—es 

digué, reparant que no responien. Ja estava a puntd'et- 

jegar el roc contra la finestra, quand oigué soroll de fer

ros.— Qui hà?— esclafi una veu de dòna, badant els por
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ticons d ’una revolada.— Ací us ho deixo!— respongué 

en Perot, apretant a corre. El menut, qu'amb el sac

seig del tresbals s’havia endormiscat de nou, es desper

tà tot-d’una, esclatant en esglaiadors gemegs. Quin 

trago auria rebut la Teresa si s’hi ensopega! 1 pensar 

q u ’en Perot ja gaire be assolia eís boscos!

Mitj quart aprés s’obrí la porta,

— No t’ho som dit, Pau, q u ’era un bordet?... D ’ont 

pervindrà?... No pod pas esser de lluny!... I té cas- 

sussa!... Ai, que me l’han ben gornit!... Una mudada, 

el porronet am sucre, dues munyequetes... Mira-t’eU... 

Mira-tel, Pau!... Es rosset!...— I enlairà el cistell vers 

a la finestra.

Mal-umorat en Pau per allò qu ’cl desvetllava, llençà 

un patern que feu tremolar a ladòna.

— No sé com has d ’esser aixís, tant surrut!— exclamà 

aquella, ensentimentada. —  Quina culpa hi té el po- 

bret?... Mira: deixonda a la Tuies, i que s’el ne porti a 

càl Menna... No és regidor enguany?... Per çò, que 

m ’ho temia... I que vagi a missa primera dc passada, 

fa?— diguc. I, posant-se el menut al pit, s’assentà al 

piló de! porxo.—Apa!... X um a!„ . Xusna!,.. Aprofite- 

t'en!... Si et vegés lo caganiu meu prou t en treuria 

d'una arpada!... Bailet més emmarat!... Tot ell és una 

viciadura!— I, garlant-s'ho aixís, acaronava al bordet am 

la més ingènua tendresa.
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Quand se li anava dormint aparegué la moça.

— Ont ting d’anar?— csclatà, enlleganyada encare.—  

Ting una mena de sòn!

Era una noicta de dèu anys, que sols semblava més 

dona perquè n ’anava vestida. Una nina disfreçada!

— Mira, té!— li digué sa mare, ajaçant el menut al 

cistell.— Té!... És un bordet... Porta’l a Torà, a càl 

Menna... Aul... Àparia’t!... Diga’lsqu ’ens l ’han deixat a 

l'entrada... Sents?... Passa pels arços, qu ’hi arrivaras 

més d ’ora... 1 ves a la de matines, eh?... Si et fa el pc- 

terrell dóna-li la munyeca... Què fas?... Que t’hi 

adorms?... Deixondat, dóna!... 1 que cuitis!

— Al Pla?— féu la moeeta.

— No t’ho som dit?... Al Pla, i — apa!... Que no t’hi 

enfabis!

La moceta embraçà el cistell, se senyà a l'eixir del 

porxo, i... tras... tras... tras... hi apretà la cama. Llustre- 

java tot just. La mica d'ai ret s’havia soptat, i la broma 

qu'enfosquia cl cel, surant per dcssobre els boscos, dei

xava relluir al lluny els munts d'estrelles de l’estelada. 

Tot capdellant el camí, aquella cinta llarga i planera, 

que la lluna aclaria, la moceta es contava qiientos. Li 

feien una basarda aquelles ombres de les bardices! Co

mençà pel de les tres germanes. Se n'eren tres germa

nes que festejaven am tres minyons, guapos i rumbosos. 

Com s’escaigueren a fira, es firaren per a ses moces. El
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dc la grand li regalà una tombaga, cl do la mitjana uns 

tapinets do satí, i ol do la petita unes arrecades am pe- , 

dres. Cufoies am ses prescntalles, tot ora empolainar-sc 

per a lluir-les. Fadrines més fat.xcnd.cres! La grand es

clafí:— Quina aranya qu ’hi hà allà! Are la vaig a trepit

jar!— I signava la pared amb cl dit por a que li vejessen 

la tombaga.— Ex!... Ex!— féu la mitjana, tot blincant i 

fent-se l'cscarafallosa per a que se li adonessen dels ta- 

pins.— Això és senyal de vent!—afegí la menuda, sac- 

sant. el cap per a mostrar ses arrecades. I .com els 

fadrins se les miraven pe! forat de ]a clau, escarmentats 

per ses postureries, se n ’eixiren al carrer, alarint:— To

tes són bojesl... Totes són bojos!— Idosdeaquell die no 

tornaren més a la casa.

AI girar per un recoSze, unaextranva remor estemor- 

dí tot-d’una a la moceta. Venia d'enllà, pels trencats 

del torrent, i tirava com a fressa de canyes.

— Què deu esser?— pensà, tot esguardant cl cistell, 

com per refer-se am la companyia. I li acudi a la.me

mòria la rondalla do la dóna d’aigua. Li havia contada 

sa padrina, ja feia temps, quand li ensenyava el pare

nostre. Vivia la dòna d'aigua per allí, por aquoils topans, 

a! peu d’un gorg,' ran de la riera, dins d ’una bauma 

fonda, molt fonda. A dotze ores de la nit, d'una nit dc 

març, cnrufolada i bruna, envià a Collés per la lleva

dora. De llevadores com la de Collés diu qu'en llog del
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món n'hi havia una altre. El rnainadcr de la goja l'aga

fà pel braç.— Veniu: no us ne penedireu!— li digué, en- 

menant-se-la a coríe-cuita. Son marit l ’acompanyava. 

Camina que caminaras, camina que caminaras, i arri

baren al gorg. El rnainadcr ja no hi era. Dos gegants, 

barbuts i ferrenys, guardaven la bauma am les maces 

brandides.— Sou aquí, bona dóna?— digué l ’ún, i badà 

la portella. La llevadora passà endevant. Quand hi en

trava son marit, l ’altre li aturà cl passos.— Per ací... Per 

ací,— deia una veu a ia dóna. Era la veu d ’un omenet, 

d’un omenet menut com un sigró, que se Si havia afer

rat a les faldilles. Més la dóna no se n ’adonava. Com 

se n ’havia d’adonar si no tenia prou ulls per a resseguir 

la cova, i era la cova un palau com no el posseia cap 

majestat de la terra? El pis era de marbre; cl sostre, de 

cristall; Ics pareds, dc marc-perla; dc coral les voltes, 

d’or i argent Ics motllures, amb uns tocs dc llum  arreu 

i una fragancia d ’essencies, que fins cl cap se l'hi enter

bolia. Aprés de mil gerigonces cs trobà al peu d ’una 

grand sala.—Ja hi sou!— li digué la veu. I s’obrí la porta 

tota sola i cs tornà a tancar ella mateixa. Un llum  com 

un fog-follct l'encaminà finsa una cambra. Llavors topà 

amb un llit acurullat de pedreria, ont diu qu ’hi jeia 

una reina encantada. La goja li digué:—Si eixiu en be 

del servei, pla sereu ben rica!— No 11 'havia d’eixir cn be 

si no n ’hi havia cn tot el món una altre de més entesa?
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Quand deixà !acambra, la goja li estengué cl devantal. 

— Pareu!—digué. 1 li abocà una cosa molt feixuga.— No 

l’obrisseü pas fins .a-casa!— afegí, acompanyant-la vers la 

porta. Tot rumiant què seria (si pesava tant!), s'escorre- 

gué de !a bauma.

— I, doncs, com ha anat?— li preguntà son marit al 

rebrc-la.

— Mira, sospesa!— 1 li reganyà cl devantal. — Però 

m 'ha dit la goja que no ho só mirés fins a casa.

— Be, dòna: açò rai!... No és pastant lluny!— I tiraren 

dret a Cellés.

— Pod-ser són rocs!... Pod-scr són rocs!— anava dient 

la dòna, palpant l envalum.

El diable de la tafaneria se li encauà pel cervell, i a 

mitj camí de Cellés, temptada per sçs pessigolles, allar

gà els panys del devantal, forfollcjant la paga.

— Segó!... Tu!... M ira!... Segó!... Mas vist burleta 

com la goja?... Arc fos a fer, jo m ’en ben revenjaria!—  

I abocà cl segó dessobre un munt de pedres, en aquell 

m unt de pedres qu ’cncare se n ’h i veu rastre.

Be en llençà de malediccions aquella boca! A l'arri

bar a casa es desféu el devantal, q u ’era de tamarella, 

arrebassant-lo pels rejols.

— Ai, ai!... Sents?... Que és això que dringa?—esclafí 

de sopte, acostant-se a son marit.

L'omc encengué el lluquet, llambregà per terra, i,
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arreplegant unes motes de llum que botien per l'en re— 

jolat, esclatà, llucant-les;

— Durillos!... Durillos d ’aument, tu!... Ho veus?,.. 

Són del segó encastat a la tamarella!

I quina enquimerada es prengué la dòna! Pas s'ho 

podia pair! Deixà a casa, refeu el camí, cercà les pe

dres... 1 ei segó era segó encare!

— Ho veus?— li digué son marit, reconvenint-la.— Si 

no t'haguesses mogut de lo que t'ha manat la goja, 

avuy foram feliços!

Ja començava el qüento dels tres gegants la Tuics, 

quand s'escaigué de sopte a Torà. Puntejava el dic. Cla

rianes d'umitosa llum , trepant arreu la boirina, des

triaven cl tou de les ombres, enterenyinant-se pels 

marges. Les estrelles s’anaven esmortuint, esmortuint i 

minvant, fins a confondre’s am la celistia, quina escai- 

rada clapa, blavosa i trasparenta, s’escorria pels núvols, 

esbiaixant-los com una sarja. l 'n  airet fresca] i seguit 

remorejava per les bardices, tot ressonant pel fons del 

torrent i fressejant pels albes.

Revifada ta Tuies a son alè, s’endinzà pel poble. El 

fanal del se re no la conduí fins a la plaça.

— EU... Vós!... Dret ont cau a càl Menna?... Arc dc 

nit pas hi sabria!

— No ets de càl Tano de Cellés?... Fa qu'ets la 

grand?—afegí el sereno, clavant-li el llum a la cara.—  

I ont vas tant a desora?
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•— Mireu!— feu la moceta, mostrant-li cl menut i tot 

rient-s’en;— a mereat, a vendre els ous.

—Ah!... Un bordet!... Un bordet!— esclafí cl sereno, 

boi caronant-lo.

Ullà el cel tot-d'una, escoltà els galls de l'entorn, que 

catasquejaven de valent, i, signant a la moceta que re

posés un xic, cantarellejà, tot quadrant-s’hi:— Ave Ma

ria Purissima!... Les tres!... Sereno!— La moça arrimà 

el cistell a la  pared d'un corral, i, desendormiscant-se 

els braços, ensopits per la tirada, hi badallà una estona.

La veu del sereno, que ja s’havia allunyat, coní’o- 

nent-se am les remors de Taire, anava revenint, reve- 

n in t poc a poc, més clara i ferma a cada nova crida. 

— Les tres!... Serenooo!— l ’res cops de bastó ressonaven 

tot-seguit, i el soroll d'uns porticons, esclatant un xic 

aprés, contestaven a la senya. Enganyada pel ventet, 

la moça, que ponderava la distancia pel ressò del cant, 

s’arriscà per revolt, a fi de sorpendre al sereno; més, 

quand s’el creia encare lluny, s'el vegé a dessobre tot 

d’una.

— No hi trobaries pas!— li digué aquell, creient que 

cercava a càl Mcnna.

Ses ombres, reculant per aplegar al menut, s’allar- 

gaçaven per la via, confonent-se a toms en ajegantada 

clapa.

— Per ací... Per ací,—anava dient el sereno ío.t de
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cantant-li el fanal.— Encare no hi trobaries?— li pre

guntà de sopte.

— Pas hi som a devant!— respongué la moceta.

— I are?— afegí el sereno, tombant-s'hi d ’espatlles.

— Oh!... Arc rai, tira!—‘ I es desembraçà del cistell 

per reposar-hi.

El sereno alçà la vara; més, adonant-se dels quatre 

rocs extesos devant la porta, esclafí, deixant a terra el 

fanal:— M ’avien dit a les quatre; però, què hi ta?... 

Quand convé, convé... Q u ’es guardin l ’ora per a la 

sista.— I, enlairant el garrqt, cl descarregà quatre vega

des contre la porta.

—Ja són les quatre?— esclatà una veu desde un ba

dall de finestra.

— Les quatre?— repetiren més avall, admirants'en.

-—Per càl Menna, sí!

— Gom senyalen quatre trucs...

—Anem, dorm iu!... Ja vos avisaré!... Ja vos avisa

ré!... Són tres ores!... Que no ho coneixeu am la re

mor que no vos truco a vosaltres?— I, encarant-se am la 

d ’en Menna, que treia el cap pel finestró, li explicà lo 

del menut, reprenent tot-seguit la rua.

Ja hi feia un sòn la moceta, que s’havia assegut 

al portal, quand grinyolà la porta.

—Ont ets?... Que t'hi has adormit?— cridaven desde 

l ’entrada.
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Per l ’esclat dels roncs endevinaren ont era,, i, des- 

vctllant-Sa a copia de crids, l'acompanyaren a la cuina.

A  missa primera assenyalaven ja quand s’obrí dc nou 

la porta. Clarejava bon xic. Els rafecs de les teulades, 

sobreixint d’entre les ombres, servien dc marges an 

aquell riu de llum , suau i trasparent, qu'atravessava 

el carrer de cap a cap, tot escorrent-se pels cims de les 

cases. Fressejava la viram, renillaven les besties, espe

tegaven les portes, i els passos de les matineres, acom

panyant am sa remor l'Ave M aria Purissima! del sereno, 

que ja donava el derrer tom,.anunciaven el creixement 

del dic.

■—Anem!... Teniu!,., 1 cap a missa!— digué la d’en 

Menna, arrebassant-se el bordet dels pits i passant la 

porta.

—Jo el vull dur!... Jo el vull dur!— exclamaren les 

del servei, disputant-s’el.

La Tuics, q u ’encare se sentia el capolament dels bra

ços, no s’ho podia empassar. Barallar-se per una mor

tificació aixís!

La mestressa arreglà la qüestió:— Bueno: que la qu’el 

duga a l'iglesia el porti a Caslcll—í'liIIit; no hi hà més.

I una de les serventes, adevantant-se a grands, passes, 

agafà el cistell, embraçant-lo com si enfilés una agulla.

— Sempre li toca an ella,— remugà Taltre, somicosa.

Un clap de caputxes, com un vol dc papellones
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blanques, formiguejava devant l’iglesia, arran meteix 

de la porta.

— Encare no han obert!—esclafí la TLiietes, que ja 

s'havia adonat de la segona rematada.

La d'en Menna donà el — Bon dia—a tot-om.

— Avui serà més llarga!— afegí la del cistell, tota cu- 

foia.

— I doncs?— féu una.

— Portem un bordet!

— Un bordet?

— I com pas és batejat encare...

— De cap ont és vingut?... De Cellés?

—-Oh!... Déu ho sab d ’ont lo traginen!

1 el vol de les caputxes, esbargint-se de la porta, s'ai- 

xamà pel porxo, tot enrotllant a la d ’en Menna. Be en 

posaren d ’allevances en pocs segons! Ja 11 0  quedava fòra 

vila una soltera a la que no asscnyalessen amb el dit.

— Per mi ve d'Anglesola.

— Per mi de Ics Feixes.

—Prou baixa de càl Trui, prou!... Com hi hà tanta 

de moça!

Més ningú atinava amb els dc la Plana.

La presencia del senyor rector posà punt a la xafar

deria.

— Mossen Pau, hi hà bateigl

— Batejarem, mossen Pau!
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— Un bordet!

— Un noi!

— Jo seré padrina!

— Pas pur avui!— esclatà la del cistell, desarrebossant 

al bailet i besant-li la carona.

El repic de la rematada les féu entrar dins t’iglesia.

— Per mi ve de càl Trui!— Per mi deies Feixes!— Per 

mi baixa d ’Anglesola!— repetien les comares, empen

tant-se.

Un estosseg del senyor rector, reclamant la quietud, 

posà-les en pau, i començà la missa. Finida la platica, 

que versà sobre la murmuració, com cosa feta expressa, 

assenyalaren a bateig.

— No és nena, quésnen!... No és nena, qu'és nen!— 

glos^ya la padrina, escarnint cl sò de les campanes, en 

tant les velles, oblidant el sermó de mossen Pau, xafar

dejaven de nou am tot descaro.

La veu de l’escolà, q u ’era el pastoret del batlle, les féu 

acoblar entorn de la pica.

— Apa!... Apa!... Q u ’hem d ’enllestir!—anava dient- 

les, tot encenent cl ciri.

Més, ni els aires de mossen Pau ni la cerimònia dc 

l ’acte foren suficients per a enfrenar sa llengua.

— Això de que no el fessen cristià...

— Mireu la tova!

— Com diu que li han posat?
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— Veptura.

— I Josep, és clar! Com la padrina cs diu Pepa... Si. 

ja no hi veu de cap ui!

Mossen Pau entregà a la padrina !a t'e dc cristià del 

bordet, escrita derrera una butlla, i, encomenant-Ii que 

la subjectés al pit del menut, aprés de xiu-xiuejar amb 

algunes.comares, s’escorregué vers la sagristia.

— Q u ’hi anem, moça?— féu la d ’en Menna, tornant 

el bordet al cistell.— Alo!... I no et torbesses pas, que ja 

11 0  s'ho valdria lansia!... Sents?... M ira!... Espcra t!... 

És la Tuies, que vol fer-li un petó... Anem,dòna: prou!... 

Que vols enneulir-Io amb aquèts xuclets?... Massa que 

s'el xuclarà la fam ans no arribi a Cervera!... 1 tu, lo 

que t hí dit... Que t'apressis bona cosa, sabs?

La padrina embraçà el cistell, i, tot fent babarotes a 

sa companya, l ’altre serventa dé càn Menna, es decantà 

vers Castell—fullit, emprenent la via a corre-cuita.

A l ’agafar et camí cs cambià el cistell de braç, refre- 

nant sos passos. El menut ronca va com una joguina dc 

manxeta.— I que bufó!— cs deia la moça, menjant-s’el 

am la vista. Tot tirant dret al riu s’el passà de braç al

tre volta.— Lo feix, caminantcreix,— sc deia,adonant-se 

de la masegada. 1 per distreure’s dc l ’cnvalum anà 

resseguint els conreus de çà, i enllà dc ta carretera, que 

l ’esbtaimada llum del crepuscle, anunciadora del nei- 

xement del sol, començava a descobrir, revivanl·los am
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sa poderosa influencia. Ja es distingien Jcs fulles. La 

moça llambregava els sembrats, anomenant les peces i 

Jcs viandes.— Bledes... CoJs... Espinacs... Quines figue

res mes grosses!... Ja n'hi aguessen de madures!... 

Que plores, menut?—esclafí, soptada.— Pla que l'hcm

ben treta si ja somiques!... Té!__  Té!... I reposem,

entretant,— afegí, tot engorjant-li la munyeca.

S ’hi aferrà el menut, i, adormint-s’hi a la poca esto

na, continuaren la marxa. Al trencar per la dressera cs 

topà am l ’Iscle dc la Font, que retornava dc soldat.

— I arc?... Que no em coneixes?

Com l’havia de coneixe, vestit de soldat, am sos grans 

mostatxos, alt i revingut ja com un roure, i amb el 

Jlampant mocador de la llicencia atravessat pel cos a 

tall de banda?

— No hi caus, Pepa?— repetí el mocetó.

La Pepa s enrajolà, rumià els fadrins de son temps, 

i, atinant-hi de sopte, aixecà sos ulls dc terra.

— L ’Iscle, carau!... Be qu ’ct recordo!... 1 doncs?

— Ja só cumplert, gràcies a Déu!... I tu, t’has casa

da, fa?

Avergonvint-s’en la Pepa, fins li espurnaren els ulls.

— Pas é meu... Si és un bordet qu ’ens han dut per a 

trasbalsar-lo!— reprengué, confosa.

El soldat s'el mirà, li acaronà les galtes, i, aprés 

d'engarlandar a la Pepa amb un enfilat de reguiebros
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que tufien a quartcl, s’encàminà dreta vila a tota cama.

— Tornem-hi!— es digué la Pepa, arreplegant al me

nut i apretant a corre.

Ja mitjançava el camí, que l ’esment del soldat li dis

treia, quand a la vista d'unes mates es descmbraçà del 

bordet.

— I que tonta! —  cs digué, tot acostant-s'hi. —  Pas 

m ’en priva ningú de fer-ne algunes!... Les portaré 

al senyor Roc, j’apotecari de Castell-fullit, que sem

pre cn compra... Si m ’en dóna deu cortets, tira!... 

Pas ne gonyò tants am més belles suades!... Quina qui

mera la Tecla quand los hi dringi!.., Arnica!... Vaia si 

ho é!... I quina mota més xamosa!... O i, que dormi

ràs?— esclafi, llambregant al menut i reposant el cistell 

a terra. El menut dormia cncare. Am ses mans cn creu 

i sos morrets eixits, anvorant les metes, s'hi ajaçava 

com un anyellet.— Vaia si feras bondat!— reprengué la 

Pepa, tot desarfelant la mota d'arnica.— Que gemada i 

que tenre!— repetia, en tant furgava am sos dits.—Ja la 

ting!... Quines' fulletes més remenudes!... Ni rosegades 

per ratolinets!... Rroira!... Si qu'é broira!... I nepta!... 

I donzell!... I sajulida!... Pas m ’auré d’afanyar molt per 

engarbar-ne unes motes!

El plor del menut la sorprengué tot-d'una.

— Ja ving!... Tot-seguit!... Un l’unoiet i prou!,.. I una 

menta cum ina!... I un esqueix dc romaní!...
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] entretant el menut, que s'ennuegava de plorar, re- 

venxinavas pel cistell, embotornat i encès com una 

sobressada.

■—Té, fill meu, té!— esclafí la Pepa, allargant-li el 

porrònet i llençant les erbcs.— Que no m ’ho sabies dir?... 

Anem, prou!... Prou!... I are?... Mira el rebecóL. La 

munycca?... Vaja, la muiiyeca!,.. Està contenta sa mer

cè?... Més?... Encare més?... Apa, doncs: una tirada... 

i cap al riu.

Arreplegà les crbes, embraçà cl cistell, nuà’s cl moca

dor, que se li havia escorregut, i, ullant d'ací d'ailà per 

en ses ma r-se, embestí per la dresscra. La topada amb cl 

soldat, embargant-li l'imaginació de nou, li alleugerí !a 

via. Quina joia la de sa mare al veure'l! Aprés de tants 

anys! Amb aquells aires, i aquells mostatxos, i aquella 

llei de parlar, clara i remorosa com trencadiça de vi

dres! '

.la era a pie demati. Els raigs del sol, que s’avien 

anat escorrent per l'esquenall de Ics serres, dcvallaven 

fins al riu, rossejant pels cingles í espurnant pels ar

bres.

Refilaven els aucells, cantaven els grills, gemegaven 

Ics canyes, concertant am la remor del riu, escorrent-se 

pels grenys i estimbant-se pelscodols. La Pepa, ja ama

rada de suor, posà’s el mocador del cap a tall dc caput

xa, per guarir-se del sol, i, abrigant aprés al menut,
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reprengué la via. Ja es veia Castell—fullit. Una camada 

més.., i a càl batlle.

— No, no a càl batlle,—es digué la Pepa, rumiant; 

— primer a l ’apotecari... Hi deixarem tes erbes, to

carem los cortos, i emprés...— El plor del menut no la 

deixà finir.— Ja hi tornes?... Què vols?... Q u ’et breci?... 

Vaja, anem, té: sacsegem-lo una mica.,. L ’aviciadu- 

rot!— I amb el cistell al braç i el feix d’erbes sota ai

xella, arribà al poble.

L ’apotecari era a missa.

— I, doncs, com ho engiponarem, mestressa?... Tant 

ne vui, tant ren daré... Són pocs dèu cortos.

—Veuràs, moça: si hi agués més grapat d’arnica no 

repararia... Ja t’ho só dit: dèu cortets, i, si no t'acomo

da, entorna-te-len!... Pla ens ne baixen d'erbes!

La Pepa s'hi conformà, i, embutxacant-se els quartos, 

les emprengué dret a càl batlle.

Poc se creia que s'hi escauria en ple desori. Quin 

fressejar i quina cridadiça!

— Burrango si els hi ensopego!— deia el batlle, apun

tant a! lluny amb els dits, cóm si descarregués una esco

peta.— Jo us ben jur qu’els l'hi aplanaria!... L'any passat 

me tremen la bassa, escurant-la tins al llot, fins al llot, 

sens deixar-m’hi un barb, ni una íngu ila , ni una truita, 

de tant bella nèta qu'en feren!... Sospitant dels fire- 

taires, enguany serro un roure i l’aboco al toll, a fi de
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malmetre’ls ia trema, i els redimonis de murris, reven- 

jant-s’en, m ’entren l’ort a saco.

— Ai, Senyor!— reprenia la batllesa.—Totarran, tot 

arran... Ni un pebrot, ni un cnciamet, ni una col, ni 

una escarola... Les cols són lo que més me recan!... 

Are que ja s’inflaven i revenicn, capdellant-s’em com si 

fossen tenres!... No: lo qu'os si n'heus esment dels qui 

sien, ja cal qui estellis la vara!... Pas qu’els planyi!

— Be: i què et porta, tu?— digué el batlle a ta Pepa.— 

L'n bordet?... Un bordet?... Mira: arregla’t am l'agut

zil... Are el trobar.as a plaça... Ves, dòna!... Sí!... Ja 

besquejarà, ja besquejarà.

I com la batllesa, parant-se amb el menut, observés 

qu’es deixondia, se n ’anà am la moça fins a una veïna 

del carrer perquè li dongués una tirada.

— I, are, am l'agutzil!—digué la batllesa, despedint- 

s'en.

L ’agutzil s'esqueia a plaça, emparaulant companys 

per a la manilla del vespre.

— Jo?... Jo ting de conduir-!o?— esclafí, aprés d ’escol

tar a la Pepa.— Q u ’el tragini sors pare!... Qui l ’ha fet 

que l meni!... Bona la feriam!— I com la moça li recor

des el manament del batlle, arrebassà-li el cistell, irat, 

tot esclatant cn flestomies.— Pas lo duré jo!... Pas lo 

duré jo!... Ja veuras!... Tén-m’el!... No més un xic!—  

I apretà a corre.
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Pocs minuts aprés compareixia roig i esbufegant, 

acompanyat d'en Tòn, el salm sa i re.

— Mirà, Tòn: és un bordet... Ve de pas: va cap a 

Cervera... Si m'el trasbalses fóra terme et donaré tres 

cortos... Qufr rumi es?

— Més... Com lo peixaré si demana... Si em fa cl 

peterrell?... Si...

— Tu rai!... Passa-li salms fins que s'adormi!—digué. 

I, endossant-li el bordet, s’esmunyi com una fura.

*

1

D'amo en amo i dc poble en poble, la Teresa de la 

Plana s’havia arribat a Suria. El Perot del Molí Vell ja 

feia nou anys qu'adobava la terra. Tot li vingué d'una 

camellada. Se li inflà la cama, se li encetà poc aprés, se 

li formà un tumor tot-seguit, tornànt-se-li lletja i em- 

botornadota, tlns que, a pesar de mil emplastos i potin

gues, lj, sobrevingué lagangrena, sepultant-lo en un recó 

de corral. Confiant en cl rabadà, la Teresa havia restat 

soltera. La mort del Llàtzer li feu anyorar a son fill, i, 

deixant la Plana en llur cercament, s’era arribada a Sú

ria. Tres o quatre vegades havia ensumat son rastre, 

més sempre se li havia fos.—Ja deu ser tot un ome!—  

exclamava amb entendridora veu. Al tocar a Suria hi 

perdé tots els refios.— Vint anys!... Qui sab per ont la
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dóna?— es deia.— A servir al rcy!... Ben segur!— I es 

conformà am sa desgracia.

Servia a càn Tòn, el flequer, un que s’havia fet ric 

anant am son carroderrera els carlistes. Prou s’en recor

dava laTeresa de semblant tongada! Tragí com aquell!.. 

No era pas al safreig, am les escurriallesdel sabó, com 

pastaven e! pa, segons murmuraven els maliciosos: 

am la suor de ses cares era, si per cas, la barreja! Més, 

com encega tant la gelosia!... Agraits a sos afanys, els 

de la ileca la tenien tai i com de casa. Oh, si agués 

mancat res a la Teresa! I ai del fadrí que se la mai-po- 

sés a la boca, que ja es podia cercar amo! Més, qui 

l ’havia de bescantar, si els hi feia com de mare?

l'n  anv, per la eap-vuitada de la festa, un dels fadrins 

que tenien els hi agafà la pigota.-Erad més jove, un de 

rosset, esdevingut de Manresa. En Tòn cridà els de 

casa.

— ja ho veieu,— els digué, referint-se al parer del 

metge.— Es de les més encomenadices!... Enviar-lo a 

l'Ospital me raca, perquè és bon noi i molt feiner, i 

no té ningú que s’en cuidi... Però... aquí som molts... 

1 com lo perill hi és...

La Teresa s’adevantà, reprenent-lo.

— Pujeu-m'el a Ics golfes: jo cm basquejaré fins qu ’es 

gorei.vi,— digué. 1 se n'hi pujà ei catre.

Als primers dies semblava que s'aguantés. El féu
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suar la Teresa, mantenint-lo quictó i acot.xant-lo a 

tot-ora!

— Perare,— .icia el doctor,— no tira pas per les males.

Més a l ’arribar a la novena nit jas:el ne duia la febre. 

En Tòn s’esparverà.

—Teresa!... Si coneixeu...

— Deixeu-m’ell... Ja hi só posada!... Pas hi pensessau 

amb un trasbals!

L'endemà, vers a entrada de fosc, el pobre del maialt 

desvariejava com un orat. Ho volia tot; ho anomenava 

tot. Anar a Manresa i veure a l’Ignacia; enfiJar-se al 

so.itre i aver una llangoniça; cercar a sa mare; enfor- 

nnr els pans dc Ics monges; ballar am !a mestressa; i ai

gua, aigua sobretot, t'na sed més abrusadora! Ni que 

se li encenguessen les tripes!

— Bueno!— li feia la Teresa.— Ja hi aniras... Ja t en 

donarem... No t'hi encaparris... Però no et moguis... 

No et belluguis... No et giris... És que no estant quietet 

ho perdràs tot, creu-me!

i tant anà desvariejant que ja no podia contindre’l. 

En un d ’aquells tropells s’alçà 'derruint del llit, enlai

rant els braços per heure una llangoniça. Volia anar 

de berena a la font del Llor, am l'Ignacia.

— Però, què fas?... Reposat!... Mira qu ho diré al met

ge!— esclatà la Teresa, aferrant-se-li als braços i bregant 

per ajaçar-lo.
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Mentres l ’acotxava s’adonà qu ’en el coll hi duia una 

medalleta. La guaità d :aprop, reconegué l’imatge, i, 

esfereint-s'en:

— La meva!.,. Mon fili!... Si é mon fill!... Mon 

fil!!—alarejà, feta una boja.

El fiequer i la mestressa, alarmats per aquells xiscles, 

hi pujaren a corre-cuita.

— Mon fill!... F ill meu!... Salveu-m’el!... Verge del 

Miracle, guariu-m’e!, i us portaré una corona d‘or pcf 

Nyinyo!

Soptats per aquella escena, sos amos no sabien ont 

dar-la.

— Anem, Teresa, deixeu-lo, que vós també hi jau- 

riau a derrera de perdre nits... Ja li cercarem una cui- 

dadora,— insinuà cl flequer.

Més com la mestressa, endevinant la passada, li bot

zinés quatre mots a l ’orella, afegí resolut:

— Bueno: ja ho sabeu... No més heu de fer que dir- 

ho... No vos n ’estesseu pas!

Més no hi agué remei. El malalt anà pitjorant-se, i la 

pobre Teresa, que no sossegava nit ni dia, are clavada a 

l’espona del llit, are fressejant entre potingues, fongué 

la carn a grapats, amenaçant ajeure-s'hi, tal com li 

pronosticaven sos amos,

— No hi hà cura, filla!— li digué un vespre el doctor, 

adonant-se d’unes taques negres que resseguien el cos
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del malalt.— Veieu?.,. És de les més entremaliades.

La Teresa acotà el cap, l ’alçà dcsopte, com mirant al 

cel, plegà les mans tot-d'una, i, esclatant en llastimós 

plor, es deixà caure sohre una cadira.

— Senyor!... Preneu-m’el, si aixis ho voleu, més tor

neu-li el sí!... AI menys que puga perdonar-me!— digué.

i rodolà per terra, lassa, desvanescuda, lo meteix 

que morta, tal que, si no l ’aparten de son 1111, enterren 

als dos cn un sol die.
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ELS ESQUELLOTS DEL ZIDRO

P
a s  !i calia a mossen Lluc, cl regent de Pinós, que 

bescantas desde la trona el casament del Zt- 

dro am la Tuies de la Farga, Més que s'havia rebregat 

pe! terme aquell casori! Com que d ’ençà de la fira de 

Sant Anton que ja cundia la nova! Mossen Lluc, cu- 

foi perquè el Zidro s’encaparrava am la doctrina, que no 

s’havia mirat ni per les cobertes des ençà de son ca

sament am la Laia, sa primera muller, tot era amones

tar als parroquians pera que no li moguessen gresca.

Més, en tocant an aquèt punt, am qui pertenia boi de 

ferm era amb el Sastre. Era tant de la bulla el vell Sas- 

tret, com l ’anomenaven per fòra!

•—Mireu, Sastret,— li deia mossen Lluc, petaquejant- 

li l ’esquena;— si us tornesseu a casar, pas vos agrada

ria qu'us n ’armessen una!
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—Ja qu'hi fossem, mossen Lluc, si ella fos jove!—res

pongué el Sastret, tot esclatant la rialla.

— No: lo qu ’és per beneit... Lo que s’em fa més ex- 

trany és que les creus no us pesin!... Quantes n ’hi por

teu a dessobre?... Arran de sis?... Sis, eh?... M ’ho sem

blava... I a seixantè anys no penseu assentar-vos?

— Ni mentres visca, mossen Lluc!... És qüestió de la

teia!_L ’avi era aixís meteix!... Però, cn quant a lo del

Zidro, mossen Lluc, no en basquejés pas!... Res... allò: 

un xiquet de tabola i... llestos!.,. La consuetud!... Ho 

hem trobat aixís, i... què vol fer-hi?... tal com nos ho 

han llegat hem de servar-ho!

Reia de nou, tot sacsant aquelles galtes molsudes i 

flonges com assaumellada fruita, i mossen Lluc, mitj 

conformat am la dita, hi ensumava ceremoniosamcnt 

un polvo.

* *

Pas s’ho creia aixís cl Zidro.

— Una que soni!... Una que soni, Janet!— havia dit 

el Sastre al Jan Caçador, emparaulant-lo per ajuda. I no 

havia dc sonar, concertada per tant bella parella! Com 

que de l’un a Taltre pas sc n enduien mitj través dc 

dit en qüestions de boira!

Més, lo qu'es deia el Zidro a l ’aviruar-ho:— Si m ’ho
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preng per les bones, broma; si ho tiro per les males, 

bulla. Tant per tant, no cal pas que trii. Tot se fon

drà a la li amb una dormida,— digué. I s’ho etzivà a 

l’esquena.

Lo raonat dc son casori acabà de conformar-lo. Li 

anava tant en renou lo de casa d ’ençà que la difunta no 

hi era! I com la pobre de la padrina ja en tenia prou 

am ses xacres... Ademés, anc que fos sols per son estat, 

havia de fer-ho. Vaia si era natural!

Tot composant-s’ho aixís, anava retraient sa vida. 

Era de Biosca. Al tornar del servici es llogà de moço a 

Fontanet per conreuar la terra. Allí hi féu dos anys. 

Passà a Pinós, m illorant tractes, i a la mort de son amo, 

que patia de la pedra, es casà am la Laía a corre-cuita. 

De ben prim li anà an el tuno! Més, no hi fou pas sor- 

tósen son matrimoni. No pel geni, perquè la Laía, com 

era de major etat i am i'etat hi va l’enteniment... Em 

però... per la família. Allò del fruit de benedicció mai 

els acabava de caure.

Dugués vegades se li havia fet grossa, més se li era 

follada totes dugues.

Fos sentiment per lo d'escaure's xorca, fos per altre 

mena de mal... què hi dirà un?... lo cert és que co

mençà a tossir (eram al cor de l ’ivern), i tant estosse- 

gà, rosegada pel corcó que se n'hi enduia les entranyes, 

q u ’als pocs mesos me l’enterraven per etica.



4 » JOAN PONS Y MASSAVEÜ

Mitj any aprés se deia el Zidro, tot .xerricant-s’ho: 

— Veuras, Zidro, rumièm-s’ho... Menes bona masove

ria... Tens un troç a cabal, un galan troç... Los bous ja 

són teus... Vas a partió am l ’euga... l ’ens viram... To- 

cinos... Los blats ian bona cara... Què vols més?... Una 

peça dc regadiu?... Mossen Lluc t'en bestreurà mil 

lliures... D'ací a tres anys torno el manlleu, t... alo!...

I puix que tot fila be, Zidro, gràcies a Déu Nostre Se

nyor, som-hi!

Digué; xerricà cl porró, mirant al lluny, part enllà 

de la serra; agafà la vara; i, tot menant els garrins 

a mercat, s’emparaulà am la 7’uies,

*

Per tant que mossen Lluc i el Zidro s’ho mantingucs- 

sen calcntó, poc tardaren els del poble en esbrinar lo 

del casori. Era la nuvia de Torrenargó: la tercera de 

les moces d'una pagesia. Tombava els vint i set anys; 

més, a pesar de sa etat, com era róssa, plena i ben plan

tada, encare feia gotjot. Servia dc minyona a Miravet, 

cn una masoveria de la parentela. Per cert que, a no 

passar-n’hi una de grossa, anys i panvs fóra casada. Te

nien per moços a dos cosins: un qu:es deia Tòn, qu ’era 

el grand, i l ’altre qu ’es deia Cisco. En Cisco, el petit, 

s'emmalaltí d ’una mala passa, i com la Tuics el cuidas
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nit i die sens sossego, i am tantdelè com un propri, cn 

Cisco, al guarir-se de la marfuga, un xic agrait i una 

mica enamorat, la demanà per a casar-s'hi. Un tupí de 

sncl i un parell d ’esclops fou cl present que refermà la 

dita. Més, vèt-aquí que la moça havia desdonat al Tòn, 

qu'era el madur, per cnrevellit; i com feia poc temps de 

la feta i nogosas a emparaular-s'hi aprés del hirro-no an 

el grand. li esquivà el tracte. Be prou que s'en penedí 

Ja moça! Oh! Si ti agués admès ta preferta...

Pel demés, el Zidro anà a vistes am l ’excusa de bara

tar-hi els bous. Ella s'esqueia al torrent, a la font del 

Grill, càp-bussadà al toll de l’aigua per a rebejar-hí els 

enciams.

— Quin raig d ’aigua... més fresca!— li va dir et Zidro.

— Pas ho podeu sebre... sens tastar-la!— aventurà la 

moça.

S’amorrà el Sidro al doll, begué glop derrera glop, 

firis a ennuegar-s’hi, i, tot espolsant-s'en Ics mans, es

clafi:

— Be qu’ho coneixia!... La tinguéssim al troç!

I, ujl-prenent a la Tuiesa llambregades, se n'entornà 

torrent avall.

Quand li avinentaren que la pretenia, pas se n ’enrogí 

la Tuics. Ho havia comprès tant que se li aficionava! 

Quines unes les de vint i set!

Mitj any aprés ja s’amanien Ics coscs. Es casarien pel
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segar, abans de les mongetes, pels encontorns de Sant 

Pere. Li donarien la roba i cent lliures. Les cent lliures 

pel batre. Si l ’anyada era plena les hi millorarien: 

un sobrepuig d'una quinzena més.

Aquestes i altres noves no menys interessants eren 

les qu ’el Sastre i el Caçador esbargien arreu del terme. 

Com que, quand eixiren a donar el tom, am la mitja 

cana i e! farcell a í 'esquena l'un, i amb els paranys, els 

mirallets i les teles l ’altre, més es cuidaven del casa

ment del Zidro que no dels conills i les aloses, dels gi- 

pons, dels cossets i les armilles. Bescantar al Zidro era 

sa pura feina.

*
* *

Pels en volts de Sant Joan el Zidro cridà al Sastret a 

sa casa,

— i, donques, què hi hà de nou?

— Pse!... No res!... Com anau de feina?

— Feina arrail... Diners són los que manquen!

— Alo, doncs: afanyeu-s’hi!... Això fa de bon sentir!

— És qu ’els voldria per a fer el vago, recuiro!— re

prengué el Sastret, tot rient-s’ho a barballera extesa.

El Zidro pujà a dalt, devallant-ne a la curta estona 

amb un farcell entre els braços.

— Remunta?— aventurà el Sastret, endevinant, per la
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fetor a gallin'aça, qü ’era ei trajo de vellut de quand se li 

morí la dóna.

— Veureu... És un xic oldà; emperò... vós meteix.

Ho regirà el sastre, i, aprés dc resseguir-ho per tots 

indrets, esclafí, tot plegant les peces:

— Amb unes calces noves eixirem d'apuros, Zidro!... 

Be n ’heu d'estrenar alguna, carau!... Recuiro, si s’em 

morís la meva!... Tot de trinca!... Tot de trinca!.,. Be: 

i per quand ho hem d'enllestir?... Per Sant Pere?... Vos 

ho porteu molt callat!... Que vos fa por l'esquellota- 

da?.,. Pas ne temau!... Ja s’ha acabat la gent alegre!

Somrigué el Zidro, i el Sastret, tot parlant-!i de mi

des, de si posava ventre i de provatures, li anà obrint 

traçosament ei bec, enterant-se dei casori am tot l ’em

penyo d’un sogre.

:—I fil a l ’agulla, eh!— reprengué el Zidro.

— Tot seguit!... Tot seguit!—contestà el Sastret, pen

sant am l'esquellotada.

Vuit dies aprés el Zidro, xollat de cap, am ses calces 

noves, son gec i armilla replanxats, son barret de bu- 

rell i sos borceguins untosos, negre tot com quand en

terrà a la Laia, aparià l’euga a corre-cuita, emprenent- 

les dret a Torrenargó.
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*
* *

Cap a mitja tarde del primer diumenge de juliol la 

carretera de dalt sanava omplint de gent, curiosa per 

veure el pas de la nuvia. Ni que fossem per l ’apleg del 

Miracle! Uns llucaven amunt, encimant-se per les cos

tes; altres s'asseien pels marges, bescantant a la nuvia; 

alguns, ajaçats a l ’ombra dels prinyoners, com apurant 

la mitj-diada, ataconaven al Zidro, tot estrafent-li la 

planeta; i els més, resseguint els conreus que s'uxtenien 

çà i enllà, ratllats per l ’arada o revestits per les verdu

res, parlaven de sembres i planters, de plujes i cullites. 

Sols els avinguts amb cl Sastre i el Caçador, que no 

s'entenien de feina, s’atrafegaven pel girbau, envers 

aont, embarraçats com a firetaires i fressejant com fu

res, hi trasbalsaven un sens li d-’andromines.

Feia un die ensopit. A primera ora havia caigut un 

pel de gat fi, fi com una rosada, com que tot just mulla 

la terra; sortí el sol aprés, roig i xafogós, asserenant-se 

a la xica estona, fins qu ’envers a mitj die, i al bo de 

l ’enxovament, quatre fofos gambairots, empesos pel 

llevant, s’escamparen pel ras, malejant la tarde.

Un crit de— La nuvia!... Ja s’oviren!—llençat a tan

des, féu bellugar de sopíe a la gent. No es veien prou 

en clarencare; més pel coll d'en Bach s’hi destacava una
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bellugadiça d ’ombres, esteses com a rencs dc pins, que 

devallaven pel cantó de Suria.

— Ja baixen!... Ja s'ovïrcn!— anava cundint arreu, en 

tant llucaven amunt, vers al santuari, en qual camaril 

el Zidro i la Tuies s’eren posat ia casaca.

Mitja ora aprés un esclat de crits, esdevinguts dels 

acoilats pels pujols, anunciava iins al cor del poble 

qu'el trenc de la nuvia ja s’esqueia en vistes.

—Són aquí!... Ja són aquí!— repetien. 1, afanyant- 

s hi els enderrerits, les enfilaven amunt i més amunt, 

esbarriats com a formiguers i baladrejant a tota gorja.

Pocs minuts aprés apareixia la rua al cap-de-vall de 

la carretera. La nuvia anava al devant. Muntava un 

matxo roig, sapat, gras, airós de rems i d’allargaçada 

cua, tot enflocat, desde el morro a la retranga. La 

ribasta, qu'era de cuiro li, guarnida d'arabescos dau

rats. com sopérba penyora de passades centúries, anava 

farcida de picarols, esquellerings i coscorres. Ample 

mosquera d ’espesses malles i llarg sarrell xurriacava el 

ventre de l'animal al compas de ses petjades, comple

tant el garbò de llur andar am l’encisador voleiament 

de ses borletes. Dalt del matxo, enjoiada i vestida am 

ses robes de llampants colors, totes brodades d ’antiqüe- 

lcs, hi feia una tossa la nuvia! Ni que fos una reina! 

Com qu'els espetegs dels cascos i la remor dels pica

rols ja li batien la marxa. Seguien aprés els moços, els
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parents, el Zidro, menant l ’euga, tot engambetat, i un 

convoi de rucs a rerassaga, traginant els queviures i el 

fato. Les caixes de la nuvia s'hi veien posades am tal 

compte que ni que fosseii trencadices.

A cada revolt, a cada giragonça del camí, desde l ’ar

ribada de la recuaa terme, algunes moccs, apostant-s’hi 

amatentment, oferien un got d'aigua a la nuvia.

— Que té sed la nuvia?— li preguntaven, arrambades 

al banquet o tauleta, aont, traspuant encare, hi reposa

va el canti.

La Tuies se n ’engolia un glop, umitejant-s’cn la 

boca, aixuta per la pols de la carretera, tot atraçant Ics 

moccs a un dels acompanyants per a que les regraciés 

amb aire. Alguna peça de sis i unadevantalada de frui

ta era el pag de sa gentilesa.

A l'atançar-se al poble, la gent, acollada a rengleres, 

aclamava a la nuvia i al Zidro, boi fent-los mueques i 

postures. El titlleig dels picarols i la remor de les cos- 

corres, barrejant-se am la cridadiça, fins acabaven per 

enterbolir ses testes.

— Visca la nuvia!... Que Déu guard a la nuvia!— 

repetien a l'entrar al poble, més esbojarrats encare.

A l’arribar a càl Zidro, tots els dc la recua es queda

ren sorpresos. El Zidro, sobre tots, no s'ho acabava.

—-Qui ho ha fet?... Com ha estat?— cs deia. girant 

arreu els ulls I badant la boca.
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Devant del porxo, part enllà, lí eren guarnit un dos- 

ser aní canyes verdes, destrament entrellaçades com un 

taiam. Rengles de testos carregats de flors, iiirs, rosers, 

ortensies i clavellines, s’extenien çà i enilà de Ja porta

lada, perfumant l'aire am son delitós aroma. Uns refi- 

lets de cordes, eíxits de l ’esturment d ’en Blai, lo del 

violí, llogat adresses per aquell acte, donaven la benvin

guda als nuvis» Tot cr.a goig, acataments i cortesia. 

Imposats per la cerimònia els del casori, ni gosaven 

descavalcar-se. El Zidro trencà el glaç.

— Apa!... Soni-hi!— esclafí, -bl in cant de l ’euga.

Potejà una estona l'euga, fentespurnar am sos cascos 

els caires del fiter, i, enfilant tot seguit el portal, apretà 

a corre vers a í'estable.

— Som-hi!— repetí el Zidro, convidant a passar als del 

trenc i tot fent bracet am la nuvia.

La bubó de la gent, esgarriant-se per l ’era o fressejant 

pel barri, esclatà de nou en crits d'en-ora-bona.

— Per molts anvs!,.. Que Déu vos faça ben casats!— 

esclafien, mentres se les xalaven algunes comares, tot 

ditxorejant del boll, d e ia  romaguera i de la pica-pica 

qu'els hi avien escampat per la cambra, i aduc entre els 

llençols.

— Que gratin!... Ja tenen ungles!— deia una de grossa, 

sacsant de ventre de tant de riure.

La presencia dels nuvis dalt del pis féu alçar el cap a 

la gentada.
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—Teniu!... Teniu!— espingaven la Tuies i el Zidro, 

encoratjats per tant bella rebuda.

I els carquinyolis i els borregos, i les avellanes, fi

gues, nous i ammetlles, etzivades a mostes desde el 

balcó, s’escampaven per l ’era com a pluja menuda.

— Visquen los nuvis!— baladrejaven els .xerrics, agar- 

bonant-s'hi com a llops i arrebassant-se les llepoties a 

planto fada seca.

La vinguda del Sastret i el Jan Caçador entcbià de 

sopte la saragata.

— Alguna en porten de cap!— es digué el Zidro, sor

près de veure-s'cls tant a desora.

I, temerós de sa murriesa, es ficà a dins am la Tuies, 

tot llambregant l'espai com per disfreçar la sospita,

Encare no eren a mitja sala que ja els crits dels avin

guts h i.ressonaven fins a fer treme el sostre.

— Som-hi?— havia dit el Sastret, posat en mitj deTcra 

i enlairant els braços.

•—Alo!— respongué el Jan, quadrat enfront de sa 

colla com un cabo de tambors devant la companyia.

Callà la gent, espifià el del violí, s'assossegaren els 

bailets i moces, que, enquimcrats per les lleminadures, 

ja la donaven per la tremenda, i, esclatant ensems un 

endiastrat espeteg de sòns, conjunt atabalador de veus 

les més aixordants i aspres, començà l’esquellotada. El 

dring de l'aram, el soroll de la llauna, ei refreg de les
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eines, el titlíejar dels picarols, els cops de barruells i 

fustes, i la remor de la terriça, esbargint-se per l ’espai 

en escruixidora fressa, ressonaven al lluny com a regolf 

dc torb 0 com un gros salt d'aigua capgirellant entre 

codols. Tot hi era: el rovellat morter, l ’abonyegada rc- 

gadora, les esmossades falç, les morral les dels matxos, 

rebregades; les rccuitcs lloses, els escarbotats tu pins i 

marmites. Tot un munt d ’atuells, rancis i desmarxa- 

dots, com desencabits de golfes i cofurnes, s'aplegaven 

allí, esgarrifant les més dures orelles am son infernal 

estrèpit. Fins els matxos dels bagatges, ja lermatsa la 

palliça, esfereits per aquell \ibarri com si els fiblessen 

els tabegs, contribuïen al general desconcert amb el re- 

dringar de ses coscorres.

— Però, que s’iian begut el cervell?— preguntava Sa 

Tuies al Zidro, reeixint al balcó, moguts per la sara- 

gata.

— I això que mossen Lluc me refermà que no passa

ria de tabola!— respongué el Zidro, condolent-s'en.—  

Ah!... Sí fos aquí mossen Lluc, fins a cops de man- 

teu los empaitaria!— alegí, enquimerant-s’en.

— Ruixem-los?— esclatà la l ’ uies.

— Perquè s’enfurismin i nos ho etgeguin tot en or

ris?... Pas convé!... Cal aguantar!... Aguantar i fòra, 

vdt-ho-aquí!... Mira: cor ferm: pas dura sempre una 

maia tarde!—digué el Zidro. I, recolzant-se al balcó,
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esgarrià sos ulls cn dalt, com resseguint el cel altre volta.

S ’anava enfosquint. Un raig de so! xardorós cscor- 

ria’s pels conreus, b.oi espurnant pels arbres, aprés 

d'amagar-se d ’estona en estona. Fs veia qu'els gambai- 

rots de mitj-die, com si fossen les guerrilles del mal 

temps, portaven a rerassaga tot un agombolament de 

nu vols. Més, poc si parava el Zidro.

— Fiquem-nos dins?— li digué la Tuies, estirant-lo 

pel braç.

En aquell moment el brugit anava minvant com per 

les derreries d'una borrascada.

— Ja es donen!... Ja es donen!... Ho veus?— aventurà 

el Zidro, enraonant am la Tuies a cau d'orella.

— Si s’hàn de desllorigar els braços!—esclafi la Tuies, 

somrient-s’en.

Un crit d ’en Jan vingué a desilusionar-Ios.

—Ja és aquí!... Ja es aquí cl nuvi!... Rotllo!... Feu-ii 

rotllo!— baladrejà, tot batent per terra la carrega que 

duia.

Reculà la gent, i, amorrant-se tot-seguit entorn del 

bulto, esclatà a riure fins a trencar-s’hi.

— Un bedogany!... Un bedogany vestit de nuvi!— es 

deien, estrenyent-se els costats com per estampir-se el 

fiato.

-—Visca !o nuvi!— baladrejà el Sastret, esgargame- 

llant-s’hi.
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I un—Visca!— atronador, llençat tot-d'una per la 

bubó de la gent, fcrtdí l ’espai, ressonant enllà com una 

tronada.

El Jan embraçà el ninot, aparracat de nuvi pel Sas

tret, i, acomodant-lo al marxa-peu del portat amb 

estudiada postureria, inicià la cerimònia.

— Que per molts anys!... Visca molts anys!— deia al 

tarlà, acotant el cap i agenollant-se-li als peus com si fos 

la majestat en persona.

— Visca molts anys!— reprengué el Sastret, tot gi- 

rant-se-li d’esquena, aprés de mil cortesies.

— Que per molts anys!... Visca molts anys!— repetia 

la gent, formada en rua i escarnint entre riallades les 

reverencies del Caçador.

l 'n  dels xerrics, un de ja grandaçot, esgarrià el torn 

d'aquell groller besa-mans pessigant les calces al car

nestoltes.

— Si qu ’esteu debil!— barbotejà la qu ’el seguia, ve- 

gent que tentinejava.

— Ai, mare, quin nuvi!... Si un pessig ja m'el bat, 

pas to voldria!— esclatà una altre, fent-se l ’escarafa- 

llosa.

Relliscà per ii cl bedogany, i, abraonant-s’hi els xicots 

i estiraganyant-lo, se I’etzi varen de l'un a l’altre cantó 

de l ’era, espellifant-lo com una róssa.

— Enterrem-lo?— proposà et pessïgaire.
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l 'n  se li arrapà als braços, altre se li aferrà als peus, i 

moces i xicots, aprés de pellucar els testos de tes alfa- 

bregues, acompanyaren al pallús am son brotet a !a mà, 

boi resseguint a toms l ’era, tot cantant-li les absoltes. 

Passats cinc minuts ja no li restava al ninot ni la 

camisa!

A las veus del Sastret sencalmà ta butla.

— Q u ’estas, Jan?

El Jan Caçador respongué amb un alarit, i, passant 

cl porxo am sos conxorxes, ompliren de trastos l ’era. 

Atrets pel rebombori, la Tuies, cl Zidro i alguns dels 

parents retornaren al balcó.

— Som-hi?— esclatà e! Sastre, empentant una bóta de 

vi mitj estabelladota.

■—Som-hü—confegí e! Jan, amanint els foti]s.

S'embandà la gentada, acollant-s’hi en rotllo, i el tra- 

pacer del Sastret, enfilant-se ala bóta, amb una ploma de 

gal) a l’orella i una banya de bou a la mà, am traces de 

tinter, començà els capitols. El Jan Caçador, assegut 

sobre un maiai í amb una forca entre els braços, actuava 

de secretari.

— Va!— esclafí el Jan, fent redringar els esquellots 

d’una tossera.

I el Sastret, aprés d’estossegar una estona, baladrejà, 

mitj encadarnat i tot encarcarant-s'hi:
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— Li donam un canterct 

esbroqueilat del galet.

Que xumt quand tinga sed!

Brandí la banya, en tant el Caçador enlairava la for

ca, i, aprés de les riallades de la gent i del redringueig 

de les esquelles, que ressonaven com un rocle a l'anun

ciar aleluia, esclafí, cufoi:

— L iTn farem un matelas 

d ’argelagues i fanàs (fanals).

Ob de tal, com grataras!

Els crits de l'auditori, més ferms a cada tom, anaven 

enardint-lo; més, no satisfet encare amb ei bon exit de 

ses dites, donà-la per saltironejar, exprement l ’aplauso 

de la gent am sos estrafalaris gestos.

— L i’n firarem un mi rai.

Que no se li trenqui mai.

Quin pou lo de casa en Blai!

— Llamp que la toc!... Be s’hi porà partir la clenxa!— 

botzinà una de les velles.

Esclatà la riallada, titliejaren els picarols, posturejà 

el Sastret algunes tercerilles, i, csfondrant-sc-li la bóta
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al derrcr blinco, desaparegué per son fons, boï rodolant 

unes passes.

— Adéu, Sastret, si ens fuges!— cridaren els del rotllo.

EI xaranguero del Jan l'ajudà a descntafurar-se, i, 

reprenent el llog del notari, que tenia les anques con

sentides, s'en filà a la bóta per acabar els capítols.

— Alo!... A loí... Pesca’t-en una!— feia la gent, obser

vant que rumiava.

I com no posseïa el dò del Sastret per improvisar-ne 

de crespes, xarrtegà, per eixir d ’apuros:

— Som de Llinas.

De sermons no en volem pas.

Fes be, no faces mal, 

i altre sermó no et cal.

Rondinaren els del rotllo, escarnint sa poca sustan- 

cia, i cl Jan, acudint-se-li q u ’el Zidro i la Tuies, em- 

balconats encare, eren de Biosca i de Torrenargó res

pectivament, esclafí, picant-se lu testa:

— Som de Biosca, 

xica vila i mal composta,

lo castell al cap de la costa.

Si el castell un die cau,

Biosca, adéu-siau!
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I, signant a la nuvia am la banya, afegí:

— Quatre són les cases 

de Torrenargó: 

càn Carner, -Goletes,

lo Bosch i càl Rector.

El rmn-rum de la gent, fàstïgliejadad'oir-lo, anà pre

nent cos, i la Tuies, temerosa d’un desori, apedregà-la 

am confits i rosques.

■—La pastura!... Que facen la pastura!— cridà el 

Zidro.

Encare no ho havia dit que ja tots els xicots i moces 

eren de grapes a terra.

— Teniu!... Teniu!— feia la nuvia, somrient-s’en a! 

barrejar-n'hi dc salats.

Uns simulaven el llop, altres els goços, altres els 

bens, udolant i belant per a més estrafer-los. Posats de 

quatre grapes, atalaiaven a la Tuies, que s’hi divertia 

de valent, com els del rotllo; i, masegant-se i empai

tant-se derrera els confits, hi armaven tal gresca, que ni 

el samaler del pastor era prou revingut per assossegar- 

los. Calmà el xibarri, la brega anà minvant, i el remat, 

esgarriant-se en escamots per l'era, féu plaça al del 

violi, que ja ensajava una farandola.

— Que ballin los nuvis!... Que ballin los nuvis!— es
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clafi cl Sastret, qu'es ressentia encare de les anques.

Ais pregs de la gent, el Zidro i la Tuies devallaren a 

l'era.

—Alo, Blai, alol... Llesca ei pernil!

— I que duri, que també en vui!—afegí cl Sastret, 

cu m pi i m en tant a la nuvia.

Giravoltaren una estona els nuvis, i ei Zidro, oferint 

son llog al Sastret, s’acomboià am la parentela.

— Volta-la!... Volta-la!,.. Mireu lo jaio com hi brin- 

ca!— deien algunes, mentre el Jan, mitj engelosit per

què el postergaven, s’els hi entravessava entre peus, 

sacsejant el cos i fent ganyotes.

Lina dc grossa i maltardada, qu ’es cruspia un guim- 

barro de pa, no vulguent esser menos que la nuvia, 

s’aferrà d'una embranzida al primer bordegaç que se )í 

escaigué, saltironcjant-hi com una boja.

— Alo, carnús, mou-te!— li deia, escarnint sos aires.

— Que no veieu com s'hi xala la Tecla?— esclatà un 

omenaç, tot matusser, cmbrocani a la de la pica-pica.

S'hi embraçà la botaruda, i, encomenant sa fallera 

als que formiguejaven pel porxo, anà cundint el ball 

com una passa.

— Ni que fossem a festes!—deia el Zidro a la Tuies, 

tot convidant a beure al Sastret i al Jan.

— Pla que n ’hem fet massa, Zidro?— reprengué el 

Sastret, agrait a sa finesa.
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— Quand ho sapia mossen L luc,— afegí el Jan,—  

mos nc plantarà una que ni tindrem memòria per a 

cumplir-la.

— Ni voluntat, oi?— recalcà la Tuies, que ja comen

çava a neguitejar-s'hi.

I passaren el portal.

Mentres reposava el del violí, els xicots, que ja 

no sabien aont dar-la, l ’emprengueren amb el be- 

doganv, cspcllifant-lo fins al moll i encenent-ne una 

fogaça.

El Zidro, esverat per la flamarada, eixí d'un bot a 

fóra.

— Ei, xcrrics!... Qu'em voleu ficar fog a la paia?— 

esclatà, irat. .

Més els xicots, blincant com a dimonis pel llengoteig 

de la xera, ni s’hi paraven mica.

Per sort dels nuvis, cl cel, que ja l ’amenaçava del 

matí, es desféu eti espessa pluja, esbargint el tou de 

l ’aixam a les primeres gotes.

—,la us ho só dit qu ’ens mullariam!— esclafiren al

guns, tot apretant la cama.

—Vaja, bona-nit!... Déu vos faça ben casats!— repe

tien, xoplugant-se pel porxo.

La pluja refermà, i e!s enderrerits, aprofitant-se de 

l'estrellusca, amb el gec o les faldilles a! cap i el ruixat 

a l ’esquena, s'arriscaren fins a ses cascs.

5
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La Tuies, que feia estona era pujada dalt, contempla

va desde el balcó els efectes de la ruixada. L ’escampall 

de gent. d ’aqueila bubó de gent que formiguejava ar

reu, batuda peí xafec, l'havia distreta una estona. Ullà 

aprés per l'entorn, resseguint els trencats i conreus, en- 

reverdits per la pluja, i, allargant la vista al lluny, s'hi 

embadocà sens esma. Suggestionada per l'anyorament, 

poc s’adonava del temps ni de les feixes. Volava enllà, 

dret, amunt, sempre amunt, derrerales comes, cap a la 

serralada. S'havia tornat tota xiqueta, tant xiqueta que 

ni coneixia al llop. Feia de pastora a l'Estany. Un die, 

tot guardant el remart, se li aparegué un goç, gros, ro

genc. pelut, amb un morro llarg, com n ’havia mai vis

tos. Revolcant-se i jugant, li agafà una cabreta pel coll, 

menant-se-la a cops de cua pels rostos. El moret cl 

bordava, tossut; més la Tuies, aiigurant-se qu’cl goç 

amanyagava a la cabreta, renyà al moret, amenaçant-lo 

am la vara.

— No veus qu ’et baterà?... No veus qu’et baterà?— li 

deia, amansint-lo.

A l ’arribar al corral, la róssa, qu’era la preferta de 

l ’amo, es posà a belar sens sossego.

— Però, què tens?... Quina t’en passa?— li preguntà la 

Tuies,
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I, sospitant si n’anyorava algun, es posàa comptar-los. 

Primer ho féu de dreta a esquerra, i ja cl trobà a faltar. 

Aprés, d'esquerra a dreta, i també hi mancava; emperò 

no sabia quin era. Mentres rumiava com s’excusaria, la 

sorprengué l ’amo.

—Ja te l'ha feta cl llop?

Repassà cl remat, i s’adonà de que la blanqueta.no 

hi era. La T uies agafa una por, una por, que fins li pe

taven Ics dents. Comptà lo del goç a l'amo, i el de I Ls- 

tanv, observant son trastorn, li va dir, assossegant-la:

— Mira: quand vegis algun goç gros, amb el morro 

punxagut i la cua peluda, posa’t a cridar «Al llop!... 

Al llop!» i espanta’l a cops dc pedras.

De l'Estany passà a Miraver, recordant la feta del 

Tòn i del Cisco, aquells dos cosins que la pretenien, 

particularment el menut, que li regalà el tupí de mel 

i els esclops ai guarir-se de la passa. Ja esmentava to de 

la font del Grill, tot cavalcant en sa fantasia, quand la 

remor d ’uns passos la retornà dc sopte.

— Sou vós, Zidro?

— Vós?

— Vull dir... •

El Zidro s'hi acostà, enamorat com als vint anys, i, 

cloguent-li amb un petó la boca, la reconvení pel tracte.

Pas el refugi la Tuies. Aprés d'un desori com ei d ’a

quell die, be n'era mereixedora de consemblants fineses.
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NADAL A BRUGAROLES

u-l ir

C
a  r a u ,  Mariona!... Vos basto a dir qu ’en teniu un 

feix am tanta dc masegà!

—Ja n'hi podeu posar dos, Quima, per lo qu'em 

cruixeixen les anques!

—També l'heu gonyada iota enguany!... Cal que 

mossèn Josep vos trii l ’estampa més crescuda!

— Braua cosa. vegeu!... Lo que jo volria és que 

n ’agués basquejat la que li pertoca!... Flncare no ting 

prou trifulgues am los de casa, vatua el ret!

1 desde el llindar de l iglesia, la Quima, reullant cap 

a dins pel badament de la porta, i la Mariona, desde 

allà, al cap-de-vali, pel fons deia nau, dalt d ’una escala, 

am l'estrenyinador en una de ses mans i l'escombreta 

de Sant Llorenç a sota aixella, confosa per les llàn

ties i salomons, i tot collgirant-se vers al portal, ataco-
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naven a la Poncta, la majordona dc mossèn Josep, 

alleyant-li que s'era emmalicada a truco d'esta!viar-se el 

tragí d'aquelles festes.

— És a Ics madures i no a les dures, ja ho veieu!

— Com fa aquèt griso i al llit s'hi està ben calen- 

tona!

— I que no só de carn i òssosjo?... Pas me desplauria 

ajaçar-m’hi!... Tira!... Am lo ired d'ací dins!

— Oh, si!... Ja podeu d i r-ho!_ Tant embaumat i

grand... Com qu ’ésd'aquei qu ’es fica entre pell i pell!... 

Am tal que no hi aplegueu un reuma...

— Pla qu'em dolen Ics cuixes!... Lo que més greu 

me sabria és qu ’al bo de la festa ens comparegués la 

brivalia... Són tant belitres!

— Q ifhcu ensumat alguna cosa?

•— Diu que ronden per munt... Déu no ho vulla, 

perquè tota la vida m'en penediria!... Aprés d ’un 

capolament com aquèt, i per mor de la Poneta...

— Vaja, no us hi canseu!... Fa qu’apreta el griso, 

Mariona?... Cal arrebossar-vos a l'e ix id a !.S en tiu?

S ’acotxà el cap am les faldilles tot ajustant la por

tella, i tirà dret a Tort, seguint les gerigonccs dc la 

devallada.

La Mariona, en tant, remugava, boi soleta:— Be s’hi 

coneixerà prou que no hi ha posat la mà cap gandu

la!... Gorniré un altaret que tots los parroquians sc
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n ’hàn de fer llengües!... La Pona hi pendrà una enqui- 

merada!... A ben segur que fins li roncaran tes tripes!... 

Fort!... Més que fort!... No fos tant trapacera!... Bes

cantar lo del Gilet, quand tant nosho duiàm d ’amaga- 

totis!... I tot perquè en Pcrot del molí li face la cuan- 

tra!,.. Clar!... Com ha ensumat qu'en Gilet se m ’arri

ma, la getosota!... Tot rient rient... i, si cm pogués fer

ta trabeta, pas temeria al diable!_Més, què hi portarà

en Perot?... Ç)uin bestiar té que li escaigui?... M ira’t 

la pastura, m ira’t la remada... I els prats del mol!!... 

Anem!... Un escarranciment d'erba que sols de veure’l 

ja fa angunia!... Los nostres sí que...

Un crit de sa mestressa va estroncar-li la garla.

— Mariona?... Ja sabs quina ora és?... Que no t'enga

nyi la claror!

— Voteu dir pels omes?... Ja va!... Ja va!... Pas m ’en 

descuido!... Veniu!.., Veniu una xica!,.. Atanceu-vos, si 

vos plau!... Un sant moment, Paula: no els vindrà pas 

d ’una rejoleta (i) als omes!.,. Mireu!... Mireu com ho 

gorniré!,.. La Pona hi 'gafarà una dentera!... La 

taüla!,.. Galvana és lo que té!.,. Be prou ho só reparat: 

en parlant d’esquerraçar-s'hi, ja se me li endanya la 

melça.

— Cuita, cuita, que tota m 'hi engelivo ací dins!... Si

( i )  Sopiamcnt Uel treball per caragolar-hí un cigarrei o fer pa i irago.
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envers de sants hi vegés gra, creuria que só a les me- 

teixes golfes!... No t'hi enrampes tu, ací dalt, am tant 

reganyar les cames?

— Be m'en sento; emprà, què voleu?... M ’hi entat

xono les faldilles, i... alol... alo!... fins que m'apreta de 

nou... Temo qu ’ens caurà una glaçada demà!... Pel de

més, goitcu... Ja só mudat los ciris... Ja ting netes les 

sacres... Hi estrenvinat l'altar, fins a l ’anyell; pilastres, 

quadros,tot... Só espolsat los sants; he aixugat lo Nyin- 

yo; he cambiat les puntes a la Verge; he fregat les 

llànties... Què més?... 1 Ics vidrieres!... Què més?... 

Ah!... Ja ting la roba a punt!... I els gerros!... I les 

flors!... Dels violers dc tot l'any no tn'cn quedarà 

ni rastre!... Si no fos per l'escombrar, pla n'eixiria 

alego!... Emperò, amb aquesta esplanada... Si temo 

desllorigar-m’hil... Los sants són fos que m ’han entre

tingut més!... Mireu: aixis de gruix la fcruticia!... Lo 

qu ’és si no hi poso Ja conna... Ah!... Quand baixi el 

Gilet digueu que se n ’entri: pas pug trasbalsar els bancs 

tota sola!... M ’hi espunviria... Sentiu?.,. Sentiu?

La Paula féu que «sí» amb el cap, i, arrebossant-se 

cl mocador, s’encauà per la sagristia.

— Alo!... Som-hi!— es digué la Mariona, repicant 

amb els peus contre l ’escala per desarraulir-sc. Es trevà 

les faldilles entre-cuix, arreplegà l ’escombreta deSant 

Llorenç, i... da-li!,.. vinga dissaptejar. Dc tant en tant



N A D A L  A  B I H ' G A R O L E S 75

cs fregava els punys, com si se li adormissen am la dei- 

xuplinada. Però era allò, un moment: l ’instant de

rependre alè. El remoreig de l’uitim cop encare resse

guia la volta, que ja tornava a la batuça.

Era, l'igtesia, romanica, d'una sola nau, am volta de 

canó, desfregada de pareds, més bon xic espaiosa. La 

llum , que sols hi traspuava per l'u ll de bou del portal 

i per les espitlleres de l'absis, entcnebrava-la fins al me- 

teix pic deldie, encomenantel recullimentals visitants. 

Un altar barroc, rublert d ’entortolligamentes i motllu- 

res, guspirejants com un sol, havia sustituit al vell 

retaule, el qui, representant passos de l ’Antig Testa

ment. conservà la veneració dels terraçans per bon 

espai de centúries.

Diu qu ’un senyor de Barcelona els basti el nou, em- 

portant-s’en cl vell en barates. Lo de sempre! Els donà 

un aglà i s’els n ’endugué cl roure. N ’hi Iià tants que 

dormen amb els ulls oberts, com les llebres!

Dos arcs en degradació, format per un toro el primer 

i resseguit per una sigasaça el segon, ornamentaven el 

portal, aixatat íïns a la pesadesa i sense més motllures 

qu ’el migradet fullatge de les pestanyes. S ’enfilava pel 

mur, tot de carreus, l'aboceliat ull de bou, coronant el 

parament i rematant la fatxada un esbelt campaneret, 

emporxat am teules. ■ .

Et casal de Brugarolcs, un dels més capdals de la ro
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dalia, s’havia anat escampant dc tal llei amb els seus en

troncaments i millores, que ja es colzejava am l’iglesia. 

Tant era aixís que, més que la sufragania d'una recto

ria, aparentava S'oratori de la casa. Com qu’aduc la 

Mariona, qu'hi era llogada de menuda, no s'ho creia 

d'altre modo. Suposava que mossen Josep disfrutaria 

d'algun llegat o deixa dels dei casal, obligant-se per 

aquèt sol motiu a celebrar-hi missa els dies de creu i 

mitja creu, com ella deia.

Ja apilava el borriçol i la terradiça arran de la porta, 

quand va entrar cn Gilet per ajudar-la.

— Som aquí, Mariona!

— Benvingut, Gilet!... Be m'aidaras a trasbalsar els 

bancs, fa?

— Els bancs... i la taula... i lo que vulles... Jasabs 

que per cosa teva... aquí hi hà un ome!

— Gilet, no em miris aixís!... Sembles l ’Avi, el bou de 

càn Sarria!

— Doncs, com se posen los uis quand se mira a Ics 

verges?

—Gilet!... Gilet!... Veig que vas molt agranat i t’auré 

d'escursar d  pinso!... Estas?... Sents que te dig?... Fins 

devant del Jesnset goses abraçar-me!... Alo!... Alo!... 

Als bancs!... A regirar els bancs!... I, què corre per 

amunt?,.. Cap aont jau la trepa?... No vindrà a torbar- 

nos, Gilet?
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— Fuig, dòna!... Pas cal pensar-hi!... Endemés, veuràs 

quin xai!... Ja ho só apariat tot!... Tot... Ben segur 

que, quand se n ’entri, tot-om hi badarà la boca.

— Que no me l'ensenyaras a mi?... Pas fcré com la 

majordona, que tot ho xerra!... Fins en Perotjaho  

sab!... Com que vol contrapuntar-s’e t!

— Am mi?... Si que va lluny d ’osques!... Ja el planyo... 

Hi agafarà una quimera quand m'el lluqui!,.. Ja cl veu

ràs!... Ja el veuràs, tu!... Refumere, noia, quins bancs!... 

De què són?... De ferro?... Pesen com un dimontri!

— Vols que t'ajudi?... Estas, Gilet?... Aquí?... A 

l ’iglesiaí1... Pas ho vui!... Una abraçada, encare... Em 

pro, un petó... Fuig!... Fuig-me!... Vés!... Amorra’t 

amb aqueia d ’allà dalt, aqueia del teu poble, que dius 

qu’és mitj d'Espanya i mitj de França... No m'hi en

tendria jo am semblant barreja!... Vés!... Vés!... Ah!... 

Gràcies per lo dels bancs!... Ja vindré pel xaió!... Lo 

qu'és per postureries, no compto pas que ningú et go- 

nyü... Atrevit!.., Encare noétsfòra?

Girà cua en Gilet, i la Mariona, empentant l’escala, 

va anar apariant els cordills per les penjarelles. Quand 

deixava l ’altar ja era ben entrada la tarde.

*3{í jfc

L ’endemà, vigilia dc Nadal, va caure una nevada que
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tots els envolts emblanqueïa. Va començar dc bon 

matí. Quand la Mariona, aprés d ’alçar-se dc 1 llit, reullà 

pel vuid del porticonet, assegurant-se de que nevava, 

féu tal ganyota al mal temps que, d’emmirallar-se en 

aquell punt, ni s'auria coneguda. Sinó perquè el catre, 

que ja gemegava de veil, l ’aguera descoberta, esparvi- 

Ilant als amos am sa musica, encare s'b i auria ajassat 

una estona. Tot passant-se l'escarpidor anava planvent- 

se de son tragí per.endressar la capella. Do què li auria 

ser\ it el posar-hi el coll, si no li lluís l'esquerraçada?

I patir aquell fred, aquell fred esgarrifós, que se n'hi 

pujava amunt, cames amunt, mentres netejava els 

sants, i que no la va deixar en tota ia vetlla? El record 

del fred la féu decantar vers al llit, mitj desarrebossat i 

flonjo, qu'es contemplà una estona amb amorosos ulls, 

com seduida per sa coiror; més et nvigo nyigo del catre

li acudí de sopte, i es collgirà per no templar-s’hi.

Un cop pentinada, va agafar el llum  i s'en baixà a la 

cuina. Els otnens ja se sentien. Uns fressejaven per 

dalt, per les golfes; altres trascaven per Vera, a corredi- 

ces, si no esquirolejaven per l'entrada, rumiant feina per 

enganyar les ores; surruts tots i enquimerats contre el 

temps, qu’eis condemnava a no moure's més enllà del 

porxo.

No hi hà die més llarg per al terraçà qu’és el jorn que 

neva. Tot ho anyora; els camps, el bosc, el prat, el re
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gadiu; tot lo qu'cl mou a eixir de casa per desensopir-se 

amb el trafeg. La vagarosaesclavitut a la qu’el subjecta 

cl mal temps li fa l’efecte d’un suplici. No s’en paga 

de maimoneries! Estellar soques, desesmossar Ics ei

nes, esbandir mesures o carretells, netejar els corrals, 

visurar els ormetjos: res li plau: cap d ’aquèts entreteni

ments és prou per a esbargir-li la migrança. I si la ne

vada dura vuit dies?

D ’això les heia la Mariona.

— Voleu dir que durarà, Zidro?— preguntava al ca

brer, qu ’atupia cl gerri.

—Ja t’ho diré cn sent al vespre!— contestà el Zidro.

— Pas voleu una figa arc, per l'acudit, fume!... Ve- 

jam, vejam ii ferà parelles am la de la Concepció!

—Que vols fer-hi?... Cop d'aplegar neu, i a la pero- 

la. si vols ai^ua.

— I cop d'obrir-nos pas si us voleu calfar el ventre!,.. 

Al menys Tort fos proper... Emprà, d ’ací a !a clota...

— Açò si qu’hoencertcs!... Mira ei Gilet quina cara!... 

Apar lo Cristo de la canya verda!... Clar!... Aprés d'en- 

dressar el xai com una senyora, tant gornit de flocs i 

quincalleries... Ja el só vist!... Ja cl só vist!... Ja Fha 

engirbat am traça, ja!... Pas m'ho creia.

— Be qu ’em dol!— va esclafir el Gilet.

—També a m i!— esclatà la Mariona.— Aprés d’afa- 

nyar-m’hi dos dies, desllorigant-m’hi els braços i enge-
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livant-m'hi de fred, té: ve la neu, i,., com al Tòn music 

de la Portella, que se li va reventar el sac al començar 

les balles.

— Mira: cap. a l'estable, a trcncar tici/s.
— 0  a l ’escon, a passar rosaris!

— Pas lo Gilet, Zidro!.,. Diu que li ploren los uis, i 

s'entafura pels orris!... Però la fumera dc la pipa no els 

hi endanya... Fa, Gilet?... 1 aont te vas?... Cap a fer 

trapadeia pels xais?... Jo per la calderada, que ja gru

nyen!... Pas t'hi amoïnis am la neu!... Be pararà, si !i 

plau!

S ’escuà la Mariona, i cl Zidro, girant-se envers Ics 

serres, va acabalar el cel amb un cop d’ull.

La cara del temps no es presentava pas bona. El Zi- 

dro acotà el cap, i, tot confegint— Lleig!... Verament 

é lleig!— s'endinzà per l'entrada.

Un clap de cel amoratat i llis s’extenia per la roda

lia, escampant-s’hi com una gota d ’oli. Ample llenca de 

rosats tons, rosats i trasparents, com reflectint la llum 

a través d’un vidre, superposava’s a la moradenca cla

pa. Cap avall, vers ont se fonia la rosada llenca, desta- 

cava-s’hi un punt grogós, elàstic, fosforescent, semblant 

als ulls d ’un tigre, quins esguards, are somorts, are més 

intensos, denunciaven al rei astre. L'na faixa fofa, cm- 

beguda, d'un to gris violat, s’allargava enllà, circuint 

cl terme, en tant les serres, contoses per la boirina, tre
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paven l’espai, surant i agombolant-s’hi com a ròsse- 

ganfs núvols. Nevava de valent. Aquell bolvim del 

matí i aquella roina, menuda com un pèl de gat, que 

punxava com agulletes, s’havia anat pcllofant, pello- 

fant i apelaiant-sc lo meteix qu'esclovies.

No era be mitj die que ja la blancor s’escampava arreu. 

Els camps, qu ’els marges i viarons, encar confosos, feien 

reeixir am ses ombres, semblaven immenses nates. Els 

ressalts de les feixes, ont s’hi apilava la neu,agrumo]lant- 

sThi i atapaint-s’hi, guspirejaven als tocs de llum  com una 

estelada. Esca irats, devallants, abruptes, els rostos, res- 

seguits per xaragalls i rases, esqueixaven llurs embol

calls. erts i tèrbols, unglejant-los am ses arestes. Les ves

sants, ont més s’hi ajeia la neu, cstarrufant-s:hi, parei

xien com embuatades. Porxos i teulats, coberts i tan

ques, eifiblanquits'per la ruixa, reganyaven pels rafegs 

la conna de llurs penques. Tot ho enlletava la neu. La 

vianda dels orts aparentava amanida am sucre. Bròquils 

i cols, enciamels i bledes, tot se tornaven coques. Les 

capsanes dels arbres espurnaven en els cimals, com ru- 

blerts de vidre volador, en tant les branques, per ont 

s’escorria la neu, acaramellant-s’hi, es destacaven en on- 

doses puntes. El vent, gelat i sec, tallava com una eina.

Era cap a mitj die. Aplegats a l ’entrada, els omens, 

tot esperant la murfa, parlaven del temps i del bestiar, 

qu'es frisava per les estables.

6  -
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—Ja va be!... Ja va be!— esclafia cl Zidro.— Emprò, 

pas compto que duri.

El Gilet pretenia si fóra com l'altre; més com la Ma

riona, dolent-s'en, li esmentés el xai, s'esperançà per lo 

qu’el Zidro deia.

A mitj apat, entre les farinetes i les guixes, cl Gilet 

s’alçà del seti per arribar-se al portal.

— Fa que tindreu raó, Zidro!... Sembla qu’el.sol 

reuia!... En veres!... Hi hà un clap tot esblaimit.

Era aquell punt, aquell punt groguenc com nina de 

gat, sinó qu'ana.va traspuant, traspuant i aclarint-se, !o 

meteix qu’un ou a través d ’una flama. El rovell, més 

daurat a cada tom, s'engrandia, surant pel llac deia 

clara i redoltant-lo am sa fosforescencia. En breu estona 

el to de sa llum  havia pujat desde l’embegut de l'argent 

a l'encès del coure.

— Que tal?—esclafí el Zidro, assenyalant la cua d'un 

raig que furgava per escampar-se.

— Pas sabeu ia joia qu'en ting!— féu la Mariona, re

cordant-se de l'iglesia.

El cel s’anà aclarint, la neu va minvar tot-d’una, 

esclataren les serres d ’entre la boira, s'esllanguiren els 

nuvols, i en sent cap al tard va refermar-se la bonança.

—Cal qu’engirbis !o xai, Gilet!... No cansonejisL. 

Vols rematar la pipa, primer?... Buenu... Buenu... En- 

dorme-t'hi!... Veuràs com lo Perot te fa la trabeta!
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— I tu?... Ja t'has enllestida?

— Sols me manquen los pardals... A h !... Be tens 

raó!.,. 1 el rode!,,. T ing de fregar el rocle, encare!... 

Mira: com que me n ’hi vaig tot seguit... 1 alego pels 

muixons!,.. Veuras quina plega en fai: tota la niuara- 

da!... Què dius?... No, no... Pas vui que vingués!... 

Me fas més por tu qu’el meteix dimoni!

Digué, féu una mueca al Gilet, i s’encaminà versa 

l ’iglesia. Al dring de les claus, els remats dels orris be

laven com si oissen el sò d ’una coscorra.

— Pobrets!— se digué la Mariona.— Prou fonen una 

terça, avui!... Sort que demà us en refereu, si el sol no 

es cotxa!

A plena nit, en avent sopat, pujà al cloqueret pels 

muixons. Un vent gcliu regollà per l ’iglesia a l ’em- 

penye la porta.

— Quina glaçada demà matí!—es djjgué la Maria, 

rascant el lluquet per l'embà. Veient que no espurna- 

va, el fregà per la porta. Tampoc treia llum .— Si 

qirestem frescos!—esclafí.— Ni que fos cosa de bruixes! 

— 1 com sa veu, a l'esplaiar-se per la nau, ressonava 

amb un to mofeta, gaire be hi agafà basarda. En quant 

a lo del lluquet, les bruixes eren, per un cantó Futili

tat. per l ’altre Ics clivelles de la porta. A cscaure’ns per 

Sant Silvestre, advocat de les bruixes, en quin erm de 

més avall s’aplegaven per sa diada, prou apreta a corre
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com un isart, la Mariona. Per fi cremà cl lluquet i en

cengué el llum . Al pujar l'escala s’arrebossà el cap am 

les faldilles. Al braç hi duia un llençol blanc, nèt, ple

gat, com eixint dc la caixa; a la mà, el llum , un llum  

dels de gresol, llarg, retorçut, t'et dc terra cuita. Ja era 

al segon replà, quand els xiulets del vent li feren alçar 

la vista.—Jesús!— se digué, tot creuant-se e!s lla

vis. I reculà un pas.— En veres que no goso!—afegí, 

reullant enlaire. Una taca negre i cantelluda que 

s’enasprava amunt i amunt, blegant-se pels recons com 

un cos elàstic, l ’era esverada tot-d’una. Fins que donà 

un pas no hi caigué que fos !a seva sombra. Lo apare

llat dels moviments i la silueta del grcsol, que sostenia 

amb el braç alt, destacant-se del sinistre topo, li esvai- 

ren tot duptç.— Que só bleda?... En esmentant les 

bruixes, fins m'hi espalmaria!— Mitj d'esma, mitj a les 

palpentes, assolí la porta. El gruny del forrellat, en- 

crostit pel rovell com una molsa, l’esgarrifà de nou; 

més l'impressió de l'aire a l'entreobrir la portella sosse- 

gà-la tot seguit. Badà la porta, s'enfilà per les teules, 

extengué el llençol prop del llum , arran meteix dels 

nius, i, reconeixent als pardals per la remor de ses bran- 

zides, aguantà el fred a tot batre. Ja n’hi queien... ún... 

dos... tres... Ja 11'avançava un altre. Ja venien apare

llats. Ja Eembestien a vols. Dc sopte s’apagà cl llum  al 

baf del vent, i la Mariona, sorpresa, restà sense saber
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moure’s.— Jesús!... Déu m eu !— esclafia, sentint-se 

arrelada a les teules. Lasombrad’en Gilet, q u ’endevinà 

per la pipa, va retornar-la, i, plegant d’esma el llençol, 

cercà la porta. Pels pi us dels pardalets conegué qu'en- 

care en duia.— Sí!... Sí!... N ’he gafat!... Ne só ’gafat! 

—se digué, palpant-los. 1, encenent el llum , apressa- 

rada, devallà els graons a corredices.

Al girar pels corrals se topà amb el Gilet, que suma

va la pipota.

— Pla et podia cridar, bagarro!... Pas m'hi esgarga- 

mellaré un altre die!

— Te fum !... No éts la Mariona!... D ’ont te vens?... 

No et só pas sentit!... Del campanar?

— M'hi ha cor-près una basarda que tremolava com 

una iuia!

— 1 conts ne duus, vejam?

— Fuig, que m ’escaparien!... Fuig!... No sents què et 

dig?... Mira que te la vento!... Pas ho vui qu ’em re

breguis!

Alçà èl braç, se li esmunyí el llençol, escorrent- 

se-li ún dels panys, i els pardals, deixondits per la 

zumzada, s'esbargiren per Pera.

— Ho veus, Gilet?... Què mereixeries are, carn ús?... 

Tant que m'hi afanyat per heure’ls!

— Un!.,. Tres!... Cinc!.,. Ja en ting cinc!— esclafia el 

Gilet, aplegant-los a grapades.
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— Cinc!.,, i n ’hi havia adotzenes!— afegí la Mariona, 

ensentimcntant-s’en.

En sentint-ho el Gilet, s’alçà, emprengué a la Ma

riona, arrebassà-li el llum , el llençol i Ics claus, posant-

li els muixonsa la falda, i, tot dient-li— Ten-tc!... Tcn- 

te una xica!.,. Veuras si t’cn porto!—es fongué per la 

foscuria.

Quand eixia de l ’escon la Mariona, torbant cl rosari 

de la gent a l'endrcssar eis pardals dins la pastera, ja cl 

Gilet l'empaitava.

— Ne tens prou amb aquestos?

— Caram, Gilet!... T ’has llu it!... Si n'hi hà una me

sura grossa!,.. Quina fresseta mouran!.,. A mossen Jo

sep li caurà la baba!

— Ho veus?... Tu que ja feies la patarrella!... Que no 

ct fugin!

— Vés!... Vés!... Ja m ’ho manegaré jo!... Quand ho 

jur que t’auré d'escapsar els dits un dic!

I s’escapà vers a l ’entrada, rabent, alarint, riolera 

(uns alegrois de manyaga), tot sacsant el llençol amb 

una mà, a truco de què els aucells, deixondits a ses pe- 

tacadès, l ’acompanyessen am sa musica.

*
Hi *

— N irig-Ning! ... Ning-Ning!.. . V e... n i U!. .. Ve... n i u !,
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Veniu!... Veniu! — clamava l'esquellot de 1‘iglesia, 

repicat per la Mariona. Encare era ben fosc. El titlleig 

dc la campana es perdia enllà, llà d'en llà, per aquelles 

solituts, suau, placèvol, cadenciós, vibrant, amb un 

ritme tant endolcit que més semblava fressa d ’angels 

que remor de la terra. Aferrada a la corda, la Mariona 

s’hi repenjava am tot son cos.— Veniu!... Veniu!... Ve

niu!—confegia ella, mitj ensonyada encare, més: am 

la veu de l'anima que no am la boca. I, da-li! Vinga 

estrebar. Quand el braç se li adormia, decantava un 

xic el cos i s'hi feia am l’altre.

Al llevar-se, en soleta de mitja encare i a pesar dels 

rejols, qu’escupien neu, despertà al Gilet perquè guar

nís el xai.— No t’hi tombis, Gilet!... Sents?... Q u ’el Pe- 

rot no et gonvi!... G ilet!... Que no m'has entesa?... Ja 

m'en corro a senyalar... Sents? — 1 per desvetllar-lo sacsà 

el manoll de clauaças.— Fa que tens raó, moça!— res

pongué el Gilet, enroncat, amb aquell to deveu dc dejú, 

fosc i enterbolit com si es fes un tel a la gola. Pels gri

nyols de! catre comprengué la Mariona qu ’es deixon

dia, i, esmunyint-se dret a l’iglesia, començà la senyal.

Aprés de la rematada, encaboriant-se pel Gilet, s’en 

pujà amunt, vers al teulat, per eixir de duptes. Ja hi 

era. Pas s’havia emperesit. Unes llenques dc claror que 

s'extenien enllà, atravessant la tanca del corrat, apaiba- 

garen son desfici.
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— Fa qu'éts tu, Gilet?-—esclafí, amb els punys en 

corn. 1

— Bon die, Mariona!— respongué una veu fonda i 

ressonant, com eixida d ’una bauma.

—Afanya-t’hi, Gilet, que no t’enganyi el temps!... 

No ronsejis!

— Pas me torbo!... Vina-t’en!

— Alego!... Alego!

Balba pel fred, qu ’apretava de valent, esquitllava's 

del teulat per no engorronir-s’hi la Mariona, quand el 

sò d’una musica va soptar-la. Eren els pastors de la Fo- 

nolleda, que pujaven a missa. L ’úti sonava el flaviol, 

l'altre el gaitó, l'altre la gralla, amb unes passades i 

uns refilaments qu’hi feien, q u ’aduc la Mariona, mitj 

arraulida i tot, no s'en sabia moure. Duien teieres de 

brucs, llengotejants, fumoses, enrojides, tant ben es- 

parvillades, que la claror els arrebossava com una boi

ra. Uns aires de cançons qu ’esdevenien de més enllà 

feren allargar els ulls a la Mariona. Si s'en veien dc 

flams, esbargits per la foscuria com un escamot de 

cabres! Sols, aparellats, a colles, a munions, com es

tels, espurnants tots i bellugadiços, semblant cuques de 

sagrera. Uns venien de lluny, zigzaguejant pels revolts,, 

com a llampegs; altres, del pla, fonent-se a estones, 

com eclipsats per un nuvol; molts, pel dret, retallant 

l'espai am sos dalts i baixos lo meteix qu ’una randa.
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A mesura que s’apropaven creixien i creixien, fins a 

sentir-s'en els espcternegs dels brucs, fins a ovirar-s’en 

les espurnes. La tornada dels cantaires, quina cançó 

pujava amunt, amunt, fresca, dolça, entendrida, clara, 

cedacejada per la rosadeta, enduta per l'airet, per

fumada pels arbriçons i motes, desembadocà a la 

Maria.— Anem-hi!,.. Anem-hi, que ja són gent!—se 

digué, esmentant el segon tom. Sacsejà's un xic, per 

esquivar-se els esgarrifós, i, aprés d ’ullar al Gilet, que 

fressejava pels corrals, s’escuà envers l ’iglesia.

Els pastors de la Fonolleda i els cantaires de 1:Es

tany s’aplegaven al pati. Ja eren cinc, dèu, una dotze

na, una colla. Els primers arribats, agarbonant ses 

teies, que rubliren am brostes i fullaraca, encengueren 

un Sant Joan. La gent hi anava acudint, arrebossada 

fins al front, catxaçuts els jaios, apressats els joves, am 

son gaiato o branquiiló a la mà, el brot daufabrega a 

l ’orella i la rialla en la boca, joiosos per retrobar-se. En 

tant el pati s'omplia i s'engrossava la fogaça, acoblant- 

s'hi els feligresos, balbs i encongits pel gris, la Mariona 

hi repicava am furia. L ’esclat dc llurs converses s'es

bargia amunt, remorós i ferm com un salt d'aigua.

Ja s’aclaria. El jorn s'anava assentant, assentant i 

fentse, am traças d’abonançar-se. Empaitades per la ce- 

listia, les ombres s'apilotaven al lluny, confonent-se 

amb els nuvols.
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Ja no es veia cap estel. La taca dc la lluna, deixatada 

í lletosa, sobreixia del ras, erta, llisa, sens bri 11, com 

rcflexo de sí meteixa. Pels marges d ’Aigües—juntes 

arrossegava-s’hi la boira, tèrbola, fumejant, com si hi 

fessen formiguers o Sii encenguessen palla. Tot se dei

xondia. EI clap del serè, esblaimat encare, revestia’s 

d'aquell to, suau i trasparent, barreja de color i llum , 

consemblant a l'irisació d’una perla. Boscos i conreus, 

torients i viarons, marges i teulats, tot anava esclatant, 

tot ressucitava. Ja no s’hi veia la neu: el vent geliu de 

la nit, seduint-la am sos besos, maculà sa puresa, i, a 

semblança de Lot, fou convertida en sal, en llordosa 

sal, liquant-se per més castig. Arreu penjaven sos cara- 

mells; arreu s'escorria, feta ruixims, a raigs, enxaraga- 

llada. Les remors dels esquitxos s'esvaïen amunt, one

jant per l ’espai am la flaire dels matolls, els refilets 

dels aucells, el sò dels esquellerings i les posades de les 

colles. Ei serrat no es veia encare. Endevinava’s sa 

jaient, allà, perles llunyanes; més no passava d’una 

ombra: una ombra llarga i espessa, com clap de bosc 

ont hi batés un xafeg.

Esperant a mossen Josep els feligresos, tots ne re

treien alguna. Ja no cabien al pati. Una taca negre i 

atupida, clivellada pels flams, donava compte dels ma

tiners, acollats per la fogaça. La bubor de la gent. xica 

i grand, fugint de les canaleres, agavellava’s al porxo,
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envoltada pels fatos. Uns s’hi ajeien, mitj ensonyats, 

amb el cistell per coixí; altres hi esquirolejaven, friso- 

sos, bescantant a mossèn Josep per toca-tardà; ensems 

qu'alguns, imposats de lo d ’en Perot, se les avien de 

les ofrenes. Els rucs i les someres, fermades pel xipre- 

rar, que resseguia la tanca del cementir, sobtava’ls am 

sos brams, despartint-los i tot am llurs jogaçaments i 

baralles.

La veu d ’en Pau del Castell dominava la rondinade- 

ra. Se les heia de! morat, de la passa del morat, que se 

n'hi emportà tres garrins en poques ores. Visurant-los 

am compte, s’adonà d’aquella taca: un morat, encès i 

arrodonit, que s’els fixava a la gargamella, escanyant- 

los,— Com ho manegarem?— se digué en Pau. Barrinà 

una estona, i, acudint-se-li quam b el fog els guariria, 

cremà la taca dels empiocats amb una pesseta ruenta. 

— Mireu: com oli amb un llum ... Fets i grassos que no 

sembla sinó qu ’cls bufin.

La pensada d ’en Blai, que duia un sac de tords per 

oferta, encuriosí ais del rotllo.

— Renoi!... N ’hi hà un cent!... Com us hi aveu fet 

am tants?

— Com?... S ’em posaren a l ’olivera, i... pas cal dir- 

ho!... Una oliva al bec i una a cada grapa, que són 

tres, si no m ’erro, i... clar!... ja hem fet batuda... Sí?... 

Arrenquen lo vol, lluco la joca, lo canyar del torrent,
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riba ençà; espero qu'es faça nit; carrego el retaco, i... 

au!... Àm dos etgegades ne vaig fer una estesa que ni 

em cabien a les auforjes.

Uns crits dc— Ja ve!... Ja és ací!—van soptar-los la 

xerrameca.

•—Gràcies a Déu!— hi afegien alguns, çoll-girant-s’hi. 

— Be qu ’ha trigat enguany!

Pocs segons aprés mossen Josep rebassava la costa.

Venia muntat a cavall d'un ruc, tot abrigallat amb el 

manteu, i am son casquet negre, de panyo, resseguit 

am canyutillo. Tant engabanyadot anava que sols cl 

distingien pel bulto. El maimó de son ruc, vell i flac 

de rems, apart d'altres xacres, a cada pas se li ajeia. 

— Nyinyo.'... N yinyo ! — cridava cl capellà, burxant-lo 

amb el paraigües, sens desbrigar-se els braços. Més 

com sa veu, esmortuida pel tapaboques, que li donava 

tres toms pel coll, aparentava esdevinguda dc lluny, l'ani

mal no s'hi entenia.—N yinyo!... No sents què et dig?... 

Vejam si m ’entendras?— El N yinyo, que ja era avi, em

pentat per la virolla, hi tentava una estricada; més, 

reullava l'erbei i, plantificant-s'hi fet un enze, s’h i 

ventava am la cua.—Au!... Au!... Que no cuites, te 

dig?—«prengué  mossen Josep, ja llevant-se el ta pa bo

ques.

À l ’esclat dc sa veu se desbandaren els feligresos.

— Bon dic!
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— Bon die tot-om!... Apa, quina xera!... Aquí sí que 

fa de bon estar, amigu!
— ) la sagristana?... Ont é la sagrístana?

—Mariona!... Mariona!

— Ja som aquí!

Gemegà el forrellat, descavalcà's mossen Josep am 

l ’ajuda d’en Tòn, i, encabint-se pel portell, tot apres- 

sant-s'hi, com si l’empaitessen, se dirigí a la sagristia.

— Arc!... Are!... Are!— feien alguns dels impacients 

mentre es badava fa porta.

*
* *

Ja s'aclaria. El fregadiç dels peus i la fressa dels fatos 

a l ’obri r-se Tiglesía remorejaven pel pati com si bates- 

sen garbes. Alarats els feligresos, s’esmunyien pel por

ta!. masegant-se, retorcent-s’hí, encavallant-s'hi, sopor- 

tant el torment del trull, ferms i resignats, com gent de 

casta masella. No era temps d'aplegar, més de colzades 

i empentes no en fallava la cullita. A l ’esbarriar-sc pel 

temple el retró de sos passos, tremia per la nau com 

xisclar d'aucells en temps de pluja. Les dones, triant la 

dreta o l ’esquerra, s’aclofaven pels rajols o s’arrambaven 

al presbiteri: en tant els om es, plantificats al portal

o agarbonant-se pel cor, acoblavant-s’hi a raïmades. 

La Mariona, feta un cabirol, trascava arreu sens sosse-
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go. Ja tenia llest Faltar. À Fencendre les llànties, em- 

barraçada am Papaga-llums, sortejava Ics lloses com si 

travessés cl gual de la riera. La gent li obria el pas, 

decantant-se o ajaient-s'hi, com camp de segol reinfiat 

pel vent, boi empentant-la per les anques. Sols li man

caven les palmatorics, qu’eren deies enfullades, de tres 

brocs. A cada nou flam, els retinguts sospirs dels que 

seguien l'encesa hi esclataven com a besos.

Tot s’anava entreveient: els quadros del via-crucis, 

clavats al mur; les creuetes qu'els surmontaven; els 

daurats braços de les palmatories, ornamentats am fu

llatges, espurnejant al parpelleig dels ciris; les presen- 

talles dels reclaus; cl rocle, am ses rclluentes esquelles. 

Fins la cordcta de son éix, ventada per un xerric, som- 

brejava cl llenç de l ’emblanquinat amb el va-i-vé d’un 

pendol. Les llànties, guarnidesam neules, rossas i tras- 

parents, com emmotllades a la vigilia, penjaven de la 

nau, aparentant a mitja llum  testos de cactus. Al bo de 

les alimaries, les neules, ertes i atupides, s'hi destaca

ven lo meteix qu ’erissons. Irreverenta la gent, com si a 

Fescaure’s vuid l ’altar gosés de semblant franquícia, 

conversava sens reparo. Un ronc de mossèn Josep soptà 

la rondinadera.— Som-hi!— digué an en Blai, el moli

ner, que ja l ’esperava al presbiteri. Sonà la campa

neta, se senyaren els feligresos, boi ficcíant-sc, i co

mençà la missa.
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Tot l ’altar era un flam. Curiosa la gentada, anava 

resseguint-lo, encarint les traces deia Mariona, la qui, 

elogiada pels dels voltants, no cabia en son seti.— Què 

havia de fer la Pauleta?— es deien— Ni pensar-hi!— re

calcaven. I, establint comparacions entre els aires 

d ’enguanv i els dels anys derrers, revistaven l'altar peça 

per peça.

Dels violers i les ortensies, esgraonats i cn cercles 

devant el presbiteri, com ales d un colom a Tempendre 

el vol, anaven al tabernacle, reullant els plegsde les to

valles s els caientsde la punta que Ics guarnia; de .les sa

cres i candeleros de la taula, aparionats i cn rengle arran 

meteix del sagrari, s'en pujaven al Nyinyo, abillat am la 

tunica de moaré blanc, cngalonada d'or, del Jesús dc 

Brugaroles; els gerros de pisa, am vions blaus, plens de 

flors escaicntes, aplegades cn toia, apropats al Nyinyo 

com uns guaites, detcnia’ls una xica; i enlairant son 

cap, sorpresos i encuriosits, del ninxo de la Verge al 

colominet dei retaule, giraven arreu l'esguard, enlluer

nats pels rengs dc llums, posant-lo, reverents, en el sa

cerdot, boi lloant de pensa a la Mariona. Tot era nèt, 

brunyit, curiós, endreçat; tot respirava festa.

En Tón del Castel! trasbalsà el missal; s’acotà mossen 

Josep, embestint el credo amb una forta inflexió de 

veu, com reptant a sos oients; i eis feligresos, soptats 

per la renyina, beatificaren sos aires. Tot era quietud,
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compunció, respecte. D ’cn tant en tant el pioc d’un 

gall, el bel d ’un cabrit, l ’cscataineig d ’una gallina o cl 

gruny d’un godaio, cuits de sa jeia o ressentint-se dels 

lligams, trencaven el silenci; més, llevat d ’alguna testa 

a l ’ataleiar-s’en, o d ’algun bailet, enriallat de sopte per 

aquelles pifies, cap dels fidels profanava l'acte. Mossèn 

Josep, apaibagant la t’risor de la gent, encuriosida per 

l ’ofertori, hi apressava la via. Vell i experimentat com 

era, i apesar de son rígorismeen materies religioses, no 

ignorava que llurs feligresos, entabanats pel ceremonial 

de la diada, més qu ’a la missa, més q u ’a la santificació 

d ’aquell sagrat misteri, acudien a un espectacle. Com

prenent-ho aixís d ’una part, i esperonat de l'altre pel 

meteix gentiu, quina impaciència, encaliuada, somorta 

un temps, se trasfonnava a toms en estruendosa, afa- 

nvava-s’hi am tota ansia. Ja no eren trepitjs, vergonyo

sos trepitjs, manifestació del desfici en son periodo in i

cial, lo que torbava el silenci, sinó roncs, estossegs, 

badalls, ensopegades, tot el rosseg d ’esclats qu ’amena- 

cen i’algid. El bo del sacerdot no s’hi entenia: decan

tava’s amb aire; esguardava el cel, amatent; ajupia's 

am pressa; apartava el missal o atançava les sacres, 

llest, a revoladices, masegant el llatí am tal fuga qu'el 

pobre d'en Tòn, poc versat en son ministeri, se n’hi 

empassava les contestes. Pacient, mossèn Josep excu

sava sa maimoneria reprenent-li llurs respostes, i els més
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neguitejats, adonant-se de l ’embull, hi atcmperaven sa 

frisança.

L ’arribada dc la Poneta els distragué tot-d’una. Ve

nia rabent, esbufegant, sofocant-se, aixafadota del cami

o rctuda pel griso.— Poseu's ací!— li deia una.— Veniu 

ací, Poneta!— esclafia l'altre. I, anant.d’Krodes a Pilat, 

agavellant-se la gent per obrir-li seti i entrebancant-se 

amb els esclops i noses dels que s’esqueien de geno- 

llons, s’aixecà tal brugit, qu'aduc mossen Josep, de- 

cantant-s’hi, hi estossegà una estona, com renyant-los. 

La Mariona i la Quima, xafardejant a sota-veu, boi 

llambregant-la de reull, no s'entenien de feina.

— Ja s'és adobada donya Marcolfa!,,, Tu!

— Donya Gandula, diguesseu!... Mireu’s: tantes fleu- 

meries, i per ensalivar Ics neules pas ha fet falta!

— Repareu!... Repareu com ho visura tot!

— Oh, sí!... En quand a tafanera... Tafanera i bes- 

cantadora!.,. Que són dues tares...

— Què hi durà al devantal?,,, Tu!

— Què voleu qu'hi duga!... Lo de sempre!... No ho 

sabeu de cada any?... Lo parellet de tortres de la recto

ria!... Pla vindrà perquè les hi hegui!... Emprò, lo 

qu’és enguany, que no m ’emprenga: ja n ’estig prou de 

capolada... Q u ’es beiugui!... Pas li vui mal!... Massa 

grei.x!

— Si qu'ho està de lofa!... El millor dic...
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— Que Déu l ’ajud, mireu!... Poc mc diria tant'ella!

I es coll-torsaren de 11011 per a Ilambregar-la,

Ja s'acostava l'ofertori. l'n  espinguet de (laviol, esca

pat dels de la Fonolleda al provar-li rembocadura', féu 

remoure als feligresos.— Are!.. Are!... Ja hi som!— se 

deien, espiant a mossen Josep. S'alçà en Tòn del 

Castell, cambiant do banda; acotà’s el sacerdot, posant 

els llavis sobre la sagrada pedra; regirà uns fulls del 

missal, aplanant-los am les cintes; i, encarant-se am sos 

feligresos, peu-dret, tot-d'una començà l'oferta. Un res

sò de trepitjs i fregadices s'esvaïa per la volta entant 

mossen Josep abastava el Nyinyo.— Are!... Are!—tor

naven. La viram i els nadonets, sacsejats al remenar cl 

fato, gemegaren una estona, com si els pessiguessen; 

les gralles i els flaviols, els gaitons i les esquelles, escla

tant am furia, boi acompanyats pel rocle, que brandava 

el Perot, bullanguejaren per l ’espai en aixordadora 

barreja; adevantà's mossen Josep, posant al Nyinyo en

tre coixins, envoltat pels violers i les ortensies, qu'hi 

esbargien sa flaire; i, obrint-se el pas al llarg de la nau, 

els feligresos, tot agavellant-s'hi, s’apariaren per a la 

currua. Am l’altar fet un maig, el llampegueig dc les 

llums, el sò dels estrwnents, els piocs i grunys de les 

bestioletes i ks corrandes dels cantaires, el temple tira

va a gloria.
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Lo jorn de Nadal 

és jorn dTalegria: 

va naixe Jesús 

çn una establia,,.

corejava tot-om, acurullant la gatzara.

l.a jaia de Torretes fou la primera d'anar a l ’adora

ció. Ja frisava als cent anys, més encare cs mantenia 

ferma. Sinó per la pell, arrugada com una tripa, i per 

la corva de ses espatlles, que Ja desfigurava, ningú els 

hi auria fet. La crosseta que duia més li servia per es

quivar els goços que no pas per aíiançar-s’hi, Am sa 

caputxcta blanca i sa pollera de jonc a la mà, acostà’s 

al bon Jesús, oferint-li una pollada. N'hi avien deu, 

tots rossos.

— Pas se me n'ha mort ún!— digué a mossen Josep 

tota cofoia. I se n ’entornà a son scti.

La jove de càl Grau li seguia al derrera amb un cis- 

telló d'ous frescos. Nierals i ponedors: tot ho recassejà 

per omplir-lo. Més li mancava el de la blanca, la de la 

cresta de clavellet, que se li era ilocada de pocs dies. Li 

sabia un greu a la Lluciela! Sa mare hi duia un tupí 

pic dc mel; mel boscana, de les arnes de’ Puigcendrós. 

A iatançar-sc al Nyinvo el destapà tot-d’una, com en- 

censant-lo am sa flaire. La de càn Pelacs, un godaió, 

una bola de greix de color de rosa. La de TOstal, un
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gall-dindi. La del Bach, un parell d'anegs. La Puigver- 

da, un cufídc fruita. La Soleia, prinyons, enfilats com 

a rosaris.

Anant i venint de! presbiteri, embarraçades am llurs 

fatos, al sò de la musica i als aires de les cobles, sembla

va l ’iglesia una arribada de trenc a lo més bo del trafeg.

A l'adcvantar-se la Poneta, la Mariona, avinguda am 

la Quima, se li posà al detras, tot estrafent-li els aires.

— Si et descuides no hi entres,— digué mossen Josep 

a sa majordona, reptant-la per toca-sòn. La Poneta 

llençà un sospir, posà els ulls en blanc am fleumeria, 

i, assenyalant-se la mclça amb cl palmell de la mà, re

prengué ensentimentada:

— Déu meu!... Si aquét corcor no cm dóna sossego!

— Encare?... Rediable de corcor!,., Que no t’hi has 

fet l ’untura avui?—esclafí mossen Josep.

— L ’untura!... L untural— botzinà am desgaire la 

majordona.

Féu petar sa llengua, com vulguent dir— Pas m ’hi 

fan res les untures!— i, flectant-se de genolls méntres 

obria la gabia, esquivà a Ics tortores amb el devantal. 

Esverats els aueelis, arriscaren el vol a l ’altar, tot escla- 

riant-se les aletes, fins que, esbategant, esbategant a son 

entorn, desesmats per les llums i aturdits per ta gent, 

qu’els seguia am la vista, es posaren en el colominct 

del retaule.
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Engelosida la Mariona, no tant per l ’exit de Ics au.s 

com pels rosaris de cuereta que la bagarra Uuia, regalo 

del baró d ’Eroles, li ventà un cop d’anca tot obrint-se 

ei pas, destapant ci covenet que duia i encarant-se amb 

cl Nyinyo.

— 1 arc!—esclafi la Poneta, adonant-se de la petacada.

—S i no cm deixen!— féu la Mariona, sacsant el cove.

Un crit de joia s’extengué tot-d’una.

— Muixons!,., Muixons!... Mah, que muixons!... 

D ’ont els heu tret, Mariona?

Espalmats pel sacscig, el pardals anaven eixint del 

cove, botent, saltironejant, a escapadetcs, tot encava- 

llant-sc uns amb altres. Un dc vellot fou el primer: 

s’eiicsprà pel canviç, tondormidet, baub; resseguí la 

vora, tantinejant-hi una mica; espolsà’s les aletes, estar- 

rufant-s’hi de cua; i, esclatant en pius, pius roncs, en

fosquits, ferestegs, com sò de pisa esquerdada, s’aferrà 

al caire del covenet, emprenent el vol dc sopte. Dos, 

tres, vuit, dèu, a grapats, a dotzenes, a colles, sols o en 

aíxams, novells i revellits anaven derrera seu, enlluer- 

nant-s’hi com a xutes; zigzaguejant per l’altar, com a 

rates pinyades; resseguint la nau en atabaladora fressa, 

semblant a falzies; fins que, rendits, atontats, folls, no 

ensopegant ont entafurar-.se, es posaven en les cornises

o s’arrapaven pels relleixos, piulejant i bategant d’ales 

com si els hi clavessen am puntes.
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— Carau, Mariona, quina una te n'ets tramada!

— M'ha plagut, veies!— esclafí la Quima, apropant- 

s’hi.

— Pardals!,.. I be?.., Q u ’en voleu una sarria?— repren

gué la Poneta.—Ven i us'en a les golfes.— Afegint am 

desdeny:— Pse!... No sé de què fan cas!

— Si fossen tortres, eh?—aventurà la Quima, sorne- 

jant-s’hi.

La Poneta s’hi enrajolà, i per distreure’s del xasco 

s’entretingué amb els rosaris.

L ’avalot dels pastors adevantant-se per l'oferta desféu 

la rodona. Tots i duien coques. De xeixa o de froment, 

de segol o de mestall, si no dc trits, cada hú hi portava 

la seva. En quant a grosses i ben cuites, totes se retira

ven. En Tòn del Castell, ja previngui amb una safata, 

apariava-Ies per a la benedicció. Els pastors, acoblant- 

s’hi per torn i entornant-s’en a currucs, posaven les co

ques en la safata, qu ’el Tòn hi anava encabint apilant- 

les i fent-ne munts, com estives, fins que, amenaçant 

estimbar-se, trasbalsava-Ies am tot compte. Ja n ’hi ha

via un pilar, una torre, un castell, alt, feixuc, sisavat, 

maciç. Malfiats els pastors de què els les baratessen, se 

fixaven en el mocador, aixuga-mà o tovalló que les 

aconduia, recordant la forma del llaç, l ’aire de la baga, 

l ’entortolligamcnt de! nu, el seg o el dobleg dels panys 

qu’a grat-scient hi feien, si no el granet del teixit o el
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tint de quadros i vies dc ses mostres. En acabada la 

missa n ’cncantaricn alguna cn el replà del pati, i, en

sems que la jovenalla, t'returosa per tastaries, s'empai

taria sens sossego, agarbonant-s'hi i bullejant per es- 

crostonar-les totes, els jaios se n ’entornarien alegro is, 

acomodant son pas, reposat i curt, amb el sò dels 

esturments i les tonades de les cançonetcs.

Ment res reien d’en Blai, el moliner, qu’al acostar-se 

per l ’adoració se li esmunyí la llebre qu ’oferia, un es

clat de veus, esdevingut del portal, sorprengué a la 

gentada.

—Qu'és açò?— preguntà mossen Josep, ataleiant-s'en.

— En Perot i cl Gilet que se les heuen!—reprengué la 

Pauleta, tot sacsant sos rosaris.— En Perot vol anar al 

devant, i el Gilet diu que pertany an ell, qu'és de la 

casa, i els de Brugaroles tenen preferta!,.. Duuen uns 

xais més bufons!

— I vaia si la tenen!— afegí mossen Josep, encami

nant-se al portal.

Assermonà un xic an en Perot, i, esclariçant als tafa

ners, que s’acoblaven per l’entrada, retornà al presbiteri.

Tots se giraren envers la porta.

— I are?— feren alguns, vejent un xai tot guarnit que 

passava el portal. ■

— E lo d ’en Gilet!.,. E lo d ’en Gilet!— esclafi la Ma

riona.
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— Fumcre dc Gilet, quina una se n'é rumiada!

— EU l’ha pla bon treta!—deia la Quima.:—I que ve 

sol, tot sol!... Repareu!... Lo meteix qu'una galan 

pressonal... Carau de Gilet!... Enguany sí que trunfa!

S ’arrimà cl gentiu per aixamplar el pas, i el xai, sol, 

pausat, enorgullit, com si mon-tés a tant sa traidoria, 

atravessà el temple. No semblava sinó que mossen Jo

sep, en compte del Nyinvo, li ensenyés un manat 

d'erbeles.

— Amigus, quina tossa!... Si apar un vedellet!—deia 

la gent.

— I que be l ’han gornit!

— Ni a Manresa per les profeçons!

La Mariona, qu’es la que l ’era ensinestrat, inflava- 

s'hi, a l ’oír-Ios, lo meteix qu’una ceba a l ’aigua.

— Rutxiquetl... Rutxïquet!— repetia, castanyolejant 

am sos dits per amanyagar-lo.

EI xai hi feia una patxoca! Era blanc, gras, rodó, 

crescut, amb un jaient de cua com una guilla. Tot 

anava encintat, tot eren coloraines. Al pla dc sa testa, 

un floc blau, am pendatxos; a l'arrel de la cua, una 

liaçada verda, am caients rojes; als nusos de les cames 

i al llom de l ’csquenall, llacets i més llacets, vius dc 

colois i ben espessos. Els munvogs de sa llana, enrin

xolats pel Gilet, se Si erissaven lo meteix que crestes. A 

cada cresta un cascabell; un cascabell de coure, gros,

file:///-ius
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espurnejant, remorcdíç, mogut, com el penjoi d ’un re

llotge o l ’ammetlla d'una arrecada. De l'extrem de les 

banyes, erespades i retorçudes, retorçudes com les d un 

brau, hi penjaven picarolets fets a poms, brunyits, tit- 

llejants com campanetes d ’ajudar a missa. Per demunt 

de les banyes, i tenyides de verd, hi portava un rengle 

de candeletes enceses, Era allò... un maig, un monu- 

mentet, una massa riolera, fofa, llampant, abarrocada, 

que seduïa als feligresos, embadocant-íos i tot, com els 

encisava son altar, panat d ’ori pelí, rublert d ’arestes i 

volutes, farcit d’estries i reeargolamentes.

A l'arribar al presbiteri, cl xai, soptat pels crits de la 

gent, la canturia dels pardals, els piocs de la viramada

i els refilets de la cobla, es parà tot-d'una. t

—Colom !...V ina’m ací!... Vina m ací. Colom!—cridà 

el Gilet desde l ’entrada. El xai, desesmant-se, el reco

negué, i., acotant el cap i removent el collam  graciosos 

aires, tal com si adorés al Nyinyo, s’hi llençà com una 

fletxa.

Et moltó del Perot passà la porta d ’una embestida. 

Era un cap gras, rabassut, negrenc, boi enramat amb 

eures i rebolls de roure, a la grega, lo meteix qu'un 

premi per als jogs icaris. Enlluernat per les llums, ble— 

gà els rems als primers passos, fins qu ’en Pcrot, pessi

gant-li les anques i arriant-lo amb espetegs de llengua, 

Si féu arrencar una cstricada.— Moro!,.. Alo, moro!—
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esclafí de nou, reparant qu'es deturava. El moro, com 

si al veure la creu, esglai de sa nissaga, se sentis aclapa

rat, reculà tot-d’una. frisós, emprenent-les dret al pati.

■—Eumere de moro!— repetia en Perot.— Que no hi 

aniras?... Vaia si aniras!... Ancque sia com un Cristo!

I, embagant-lo amb un ronsal, l ’hi arrossegà am totes 

ses forçes.

— Anem!... Anem!... No Dl malmeteu!— feien alguns. 

— No us aguesseu contrapuntatL. Quina culpa cn té el 

pobre moro!... Just!... Aixís!... Aixís!... Estrebeu-lo 

be!... Més!... Més!... Eins que tregui un pam de 1 len- 

gua!

Avergonyit en Perot, desbagà el ronsal, fermant la 

bestia cn un recó de pati.

La Mariona no cabia a la pell,

-—Be, Gilet, be!... T ’has portat... No et queixaras de 

la pesada!... M ira!... Tota per tu!... Tota per tu!

l l i  signava les coques, com si entre aquells munts, 

alts i apretats, hi endevinés quina era la seva.

Retentí la campana; pujà a faltar mossen Josep per 

a rependre la missa; m invà l’aldarull del pati, persis

tent encare; estroncaren ses converses els feligresos, 

reposant-se en llurs setis; i al dringar de nou la senyal, 

se restablí la calma.

Vingué el Paternosier, T.4 g/ws Dei, imposant acte, 

reverenciat pel gentiu am beatifica compunció, tal com
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Jsi llà d'en Ilà, a través de sa fantasia, hi ovirés, abatut, 

redoltada de boires i enrogida pel sol, la mola del Cal

vari, erissada de creus, clavat en una d'elles el cos de! 

Redemptor, d ’aquell Jesús, ja fet grand, que morí per 

redimir-nos; més, formigats de nou per la frisança a 

l ’esclatar el Dominus Vobiscum d’abans dc l ’Evangeli, 

pronunciat per mossen Josep am sostinguda veu, s’apa

riaren por a l’eixida. L·'ita missa est els sorprengué de 

sopte, i, aprés de rebre les benediccions i d'aplegar ses 

coques, .s’acollaren per a la repartió de neules.

L ’amo de Brugaroles, bahidrejant desde l'entrada, 

els esverà tot-d’una.

— Mariona!... Ont é la Mariona?,,. Alo!.., Apres- 

sa't!... Bat a somatent!... Apressa’t, que ja s’atancen!

— Columna?... Si el cor m ’ho deia quens torbarien 

la festa!

— Tropa!... Sí!... Tropa!

Mossen Josep, encasullat encare, deixà la sagristia a 

tot corre; la Poneta, qu ’amoi.xava les tortores, enlai

rant son braç i parant-les la gabia, en tant en Tòn, 

encarranquinat aní l’apaga-Ilums, les empaitava sens 

sosse^o, se sentí presa d’un desmai; lo Gilet, que s'afer- 

russava de neules, embaucant als totxos am la caman- 

dula del colom, s’esmunyí de! pati a corre-cuita; i el pa 

de la gent, jaios i quitxalles, moces i fadrins, bovers i 

pastors, embarraçats am llurs fatos uns, aferrats a ses
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coques els més, a peu o a cavall, arrebossades elles am 

ses caputxes, abrigallats ells am ses mantes, xisclant o 

flestomant, enquimerats per la sorpresa, cs desbanda- 

ren enllà, rabents, adalcrats, en endiastrada füria, com 

retuts pel torb o escapant d’un terratremol. L'expulsió 

dels mercaders, que remembrà mossen Josep a l ’apro- 

par-se a l’entrada, s'anà convertint en la fugida d'Egip- 

te. Lo meteix qu’un convoi empaitat al fer un alto!

I en tant s’esquitllaven esgarriats, gaire be fonediços, 

empenyuts sens repòs pel Correa-çuiteu! Correu-cuiteu! 
de la Mariona, qu'hi batia am presses, els espinguets 

dels claritis, avinentant a la columna, fendien l’aire, 

ferms, vibrants, fins a ressonar entorn del meteix pati.

* 
s{s *

Ja era a ple dematí. Lín raig de sol, esbiaixant la ser

ralada, s’esbandia enllà, amunt, esparpillant-ho tot, 

arreu, iinsa Ics més apartadesliunyaries. Dc la nevada, 

llevat dels aigua-molls del pla i de les regaleres de les 

vessants, apenes s’eii coneixia el rastre. Ja es veia la co

lumna: avançava pel riera.1, giragonçant per la quinta

na, boi embestint a Brugarolcs pel corriol dc la Sagrera. 

A cada revolt, a cada trast de repetjó, a cada tom de 

feixa, la clapa dels soldats, sombrejant el terrer, aliar-



NADAL A BRUGAROI.ES IOÇ)

gava's o encongia's, dcstriant-sc o atupint-se lo meteix 

que llegendaris fura. Primer es veien els fusells, l'espes

sor dels fusells, parpellejant al sol com agulles; l’esca

mot de la guerrilla destacava's tot-seguit, esclariçat i 

balder, com remat ans d ’enforcar-lo, venint a reraçaga 

cl tou de les forces, coblat i bellugadiç, semblant a una 

serp a l'assoleiar-se.

L ’amo de Brugaroles s’adevantà fins al porxo. Aixer- 

rancat al closell qu ’els conduïa l'aigua a la bassa; ullant 

els conreus, fangats alguns i molts a la sembradura, 

com si estudiés son tempir; una mà a la  butxaca i altra 

a Ja boca; mastegant el tabac, negre, de tira, boi escu- 

pint d ’ésquitllebit contra el fiterde l’entrada: aixís l'en

sopegà la tropa. Llevat de l ’amo, el casal se veia sol, 

quiet, vuíd, com cau de llodrigons abandonat al sentir 

la fura.

Maniobraren Ics forces a Fatenyc el replà, sens dis

treure a l ’amo, que res dc bo n'esperava, fins que la 

veu de Patrón!, llençada per un dels quejes, li pcssigolà 

Ics orelles.

—4  ver, patrón!-— reprengué cl comandant, signant-li 

que se li apropés amb els brandits del sabre.

L ’ome s'hi acostà.

— H ay Jacciosos por ahï? Nïnguno: e/i? N i han venido 
esos días? Que V, se pa, no: verdad?— reprengué.

1, tot sonso i ronsejant, are amb una de freda, are
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amb una dc calenta, l ’amo dc Brugiroles hi feia l'orni.

— Bueno, mire: traemos unos heridos y  es menester ins— 
talarlos: eh? Comenientemenle: eh?

— Eh?— hi afegia l ’amo, assenyalant-se l ’orella per 

significar que no l ’entenia.

El comandant, prcnent-lo per sord, hi esforçà la veu; 

més com, a pesar dc son recurs, va quedar-se dc 1 me

teix modo, cridà a un dels subalterns, fill dc ia terra, 

per dèsempeUegar-s'en.

— Ah!... Que duuen nafrats, eh?

—Just... I qu ’heu d’acond ui r-los!

— Pas dormiran aci, fa?

— No, no... Això sí que no... No en passeu ansia... 

Ea tropa acamparà pels volts; nosaltres ens allotjarem 

per dalt; extendrem a baix els ferits, si no hi hà mellor 

apartament, i...

— Pod-ser a l ’iglesia...

— Just!... Cabal!.., Hi aurà més repòs per a la 

cura!... I... en vent dinat, si no hi hà res de nou... 

Enteneu?— recalcà, fent-.se petar els dits amb aire.

La gent de Brugaroies, encof’urnada al primer entu- 

bi, s’anà arriscant de mica en mica. Are era un cap que 

reeixia dclcs golfes; are un mocador qu ’es destacava 

del pis, entre motes de víolers i rudes; arc una barreti

na, matxucada, pels barrots d ’una espitllera, roja, sag

nant, com si hi aguessen rebatut una entranya; are una
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gorra, esllanegada, peluda, amb orelleres arrebossades, 

la del Gilet, que sortia del corral, ja am la pipa als bi

gotis; are una mata de cabells, negres, lluents, prisats, 

com galejant al die, els de la Mariona, apareguda al 

portal, ja cndiumenjada. I els nassos fent-se caps, i els 

caps espatlles, i les espatlles cossos, engirbats a sa llei, 

de colors tristos uns, dc tóns llampants els altres, tots 

encuriosits pel refregar dels sabres, el taloneig de les 

botes, el carrac dels cascos, els renills dels cavalls i el 

fressejar dels esdevinguts, armats aquéts, vestits de co

loraines, remorejant l ’espai am la cantera de sa verbo- 

la, i amoïnant a l'amo amb encarrcgs o preguntes, 

s'aplegaren poc a poc ran de l'entrada. Tova la Mario

na per les floretes d'un tinent, que la volia per canti- 

nera, enquimerava al Gilet amb el tarannà de ses dites, 

no parant fins a engelosir-lo.

— Mira!... Ja ho veus!... Si tu no em vols...

— Bon vent!... Pas me fa res!

— Clar!... Com ja en tens una!

L ’amo, atabalant-los a recados, posà fi a la brega.

— Pas te daré coca, sornut!— digué la Mariona al G i

let, ja despartint-se.

— Oi que m ’hi fong, veies!... Me n ’han dat una com 

una plata!

— Enfornada pels bous?... Cotxa-la be., q.ue no s’et 

refredi!... T ’embussarà cl ganyot si te l ’empasses!
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— Que t’en rius?... La vols veure?... La majordona 

me l'ha dada per lo del xai... Era la qu'encantaven los 

pabordesos!... Més rossa i més molsudeta!

— Com una buina, fa?

I, esclatant en rialles, s’entafurà pels dintres.

Amo i mestressa, moços i servei, avi i padrina, tots 

s’hi enqueferaven. Trascant pels quejes, acomodant als 

ferits o aconduint al bestiar, ningú s’esqueia en sosse- 

go. A l'ensopegar-se s’ullaven, malumorats, rondinant 

de la tropa, qu :els malmetia la festa, esquitllant-s'hi tot- 

seguit, fets unes daines. El pla dc l'era semblava un 

ostal; la plaça, una fira; l'i”lcsia, un apleg: arreu se be

llugava tropa. Els nafrats eren cinc; més, fóra d'un pa

rell. ferits per daus, les xacres dels demés no passaven 

d'encetadures. A tres quarts de Solsona avien tingut el 

fog, dret a la riera: rebassaven una f'ondal, i eís carlins, 

mantinguts a l ’aguait, ensinestrats pels espies, els clive

llaren a escopetudes. Diu qu ’eren els del Ros d ’Eroles.

Cap a mitj-die la íeram dels soldats s’agombolà per 

la plaça, enllepolits pel ranxo. Allí, al peu de les mar

mites o entorn de Ics caceroles, ensumant la flaire o 

resseguint e! fum, acoblats com a mosquers, badallant

o ajogaçant-s’hi, esperaven l'ora del farro.

La mestressa de Brugaroles, amoïnada pels assistents, 

ni sabia ont dar-la. Cada cop ques girava es topava 

amb un.
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— Patrona!
—Ja hi tornem?

—Naa!... Un granito e sal!... A%H... Lo que coja una 
rem a!— ! li signava un ditet, el cap del ditet xic, gaire 

bc l'ungla.

La mestressa li allargà el pot; més quand fou a de

sar-lo s'el vegé vuid, net, com passat per aigua.

— Patrona!
— No só santa per esser patronal... Encarc que, te- 

nint-m’hi vosaltros, pod-serho só dels tocats!... Entens?

— Yo no entiendo!... Vaya una jerga pa que la entienda 
un cristiano!.., A lo queíbamos, xalem!

— Salcru?... No n'hi hà de sal!... No me Paguéssiu 

vuidat!... VeusL. I a les golfes no hi pujo per tu!... I lo 

sabs are?

— Pero si yo  no pido sal. patrona!... Espimienta lo que 
pido!... Una miajita e pimienta: eh?... Asi, como pa tomar- 
lo por las narices... Y  un poquirritico deespeeies... Y unas 
goticas de vinagre... Y...

—Just!... Emporteu-vos-ho tot!... Qu'lieu vingut a 

saquejar o per allotjar-vos?

Un toc de corneta, convocant als de la plaça, ja enfi- 

lerats pel ranvo, retentí tot-d'una, i els que/es, conei

xent la gana per l'ora, les emprengueren aní sos assis

tents. Tot ho volien plegat, seguit, a punt, depressa.com 

a cosa de magica, amb uns jueros i uns rebufos...

8
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— Corre!... Deja!... Bien!... Todavia no, animal!— Però 

dit aixis, amb arrogancia, com si es trobessen en exer- 

,cici. Allò:— Una!... Dos!... Tres!... Formen!... A rr!...
Mentres dinaven els de Brugaroles, encofurnats per 

l'escón, tots anyoradiços, com fòra de pollaguera, la 

minyona els ho contava.

— Quina gent més poca solta, mare de Déu!— escla

fia.— Per esser dels grossos, pas tenen corretja!... Uns 

fums!... M'el tracten al servei!... Revalua!... Ni qu'uls 

compressin a fira!

— I a fira els compren, babau!— respongué l ’amo.

— De bruts!—afegí la mestressa.— Ja veureu quins 

dalts!... Cal qu'ens amanim !,,. Pas n'hi aurà prou del 

drapot!... Xarxons!... MatucersL. I això qu'hi hà la 

llópada!

— Ont deuen ‘nar?— reprengué un dels moços, en

curiosit.

— Sabs ont va la pedra?

— A fer mal!... Això pla qu'és segur!

— Doncs ja en tens prou!

— Emprò, quin rem agafen?

— Vés: fes-los un nus a la cua quand girin.

— Segons com vegen als ferits, pod-ser!

— Oi que s'hi paren, veies!... Mentre nos fugin ale

go!... Que pugam tastar la coca, caratsos!... Fa, tu,' 

Mariona?
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—Vols dir la teva, eh?... Gilet!... Pas ho sabeu val- 

tros?... Diu que la Poneta li é donada la dels paborde

sos!... Hè!... Hèl... Hè!

—Que t'en fumes?... Veuras!... D'aci a l'estable pas 

hi hà dèu lleuguesl—digué. 1, aixecant-se del banc, 

s'esquitllà dret al barri.

La tropa, ja amb el ventre apariat, rebassava la plaça 

xano xano, escorrent-se pels voltants, com per fer-hi la 

païda. Lis ranxeros, les calderes i les armes, apilades 

en pabellon.s i exteses com a monjetars, clapaven am 

llurs ombres l'assoleiat ras de l ’esplanada, destacant- 

s'hi com a geroglifics. Molts dels sorges, esbarriats en 

escamots, s'allargaven fins al torrent a corregudes; al

tres, s'esbargien per l’era, furejant-ho tot, encuriosits: 

ort i corrals, pallers i estables; en tant alguns, acollats 

pels recolzes o a recés del caseriu, es pul ien els pluses 
jugant a canet, al set i mitj o a tranguil.

— Anem, Mariona: aquesta sí que no te La passo!— 

esclatà el Gilet, roig, enquimerat, tot encarant-se-li dc 

sopte.

•—I are?.., Que t’has begut l’enteniment, Gilet?

— Llevat de tu, pas ningú la hi sabia!

— Què vols dir?... La coca?... Qu'era blanca?... 

Doncs...

— Mariona!... Mariona!... Mira: no em faces perte- 

n ir!_Les bromes se tornen veres... i a vegades...
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—Puenses... ja veuràs... Pas t'ho diré dos cops!... Te 

só dit que no, i é que no!... Ho sabes, are?... 1 ten-te 

compte am les sospites!

— Va que te l'han presa els soldats?-—reprengué 

l'amo.

— Bona en fóra!.., 1 que si no hi toca s'hi crema, fu- 

mcre!... Quins uns!

— Deixeu que baixin!—esclafí el Gilet, assenyalant 

l'escala.— Be que, si cançonejen gaire...

—Just!... Just!... Pas hi roncejis!... Déu sab per ont 

passaria!

I el Gilét s'en pujà amunt.

El sò d'una corneta, provinent de la plaça, retentí 

tot-d'una.

— Cuita, Gilet!... Afanya’tl... Mira que s'en van!— 

esclafí la Mariona, adaierada.

Esclatà un pic aprés del toc, un pic sec, vibrant, sos

tingut, que foradava els cervells com si fos una agulla,

i els remats de sorges, obeint !a senval, s'enfolcaren 

dret a plaça,

—-Gràcies a Déu!—esclafí l’amo.— Què t'han dit, G i

let?—àfegí, topant-s’hi de sopte.

— Que si... que ia... que quand s’arrenglin... M ’apar 

qu ’era açò lo qu'em deia!

—Ja t’has sabut explicar?

—Am prou embulls!... Li ha costat més d'entendre
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que volia dir una coca!... «.Una oca?» «— No, senyor: 

una coca... Una cosa aixís, rodona, estarrufada, feta 

com pa, empró que no és pan!» M 'ha dit: «— Bueno, 
bueno. Citando j'ormcn...» i se m'ha girat d'espatlles.

— Alo!... Alo!... Pas t'hi entretingues, Gilet. qu’are 

se n'hi van!— reprengué l'amo, adonant-se del soroll de 

bòtes.

La Mariona el seguí derrera. Al pujar l'escala ja es 

toparen amb els quejes.
—Ali. sí! Es usté el de la lorta? Bueno, bueno. Vdngan- 

se alld, vdnganse allà,— repetí, tot contant els graons.

! s'encaminaren a la plaça. El comandant trameté 

ses ordes als subalterns; esclatà de nou el clarí, aquell 

clarí punxagut, qu'esberlava les testes am sa furia; 

s'acoblaren en companyies els sorges, enrestellerats i 

testos, com agulles de cap en paper; i, aprés de manio

brar una estona, es disposaren en revista.

— .1 ver!—deien els que fes. quadrats enfront de ses 

companyies.— Dos pasos alante el que haya hurtado una 
torta!... No sale ese pillo?... O c,s' que todos sois sordos?... 
Pues, d la tercera, «Registren!» v al que se le encuentre 
laalhaja, veiniicinco palos!... Conque, sargento... Y va 
una!... Y  van...

Ja s'amania el sargento per a escorcollar-los, quand 

dos dels barbamecs, plegats, rabents, moguts com per 

ressort, ja motxos i esgrogueïts per la vergonya, s'ade-
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van taren de les files. Al veure’s un i altre, tots s’ague- 

ren volgut fondre.

— Pues, senor, yo  pedi un huevo y  metraen un par! Un 
par de to n lo seh ?  Y  los dos con su torta, se entiende! 
A ver! Vengan acd!

Lo Gilet i la Mariona, en tant el sargento els espitre- 

gava, no els deixaven de petge.

— Doncs é veritat, Gilet, que la Poneta tc l ’é dada?... 

Ai la tuna!... Pla sé que vol dir això!... Clar!... Tot 

nyeu nyeu, nyeu nyeu, i...

—De quién es esta prenda?— preguntà el queje, esca

pant-li el riure.

— Es la de mil— respongué el Gilet.

—Ai, ai!... Fa qu'é la meva, G ile t!— esclafi la Ma

riona, liambregant l'altra. I, abalançant-se al sorge 

que finien d ’esforfollar, reprengué, esfereint-s’en:

— Mira el murri!... Me l ’ha presa de la pastera!... 

Tovalló i tot!... Es clar!... Per no torbar-se!

El quej'e plantofejà als delinqüents, castig qu'enrigo- 

rosí el sargento amonestant-los amb un parell de nyo- 

fies; i, encabint-los entre files, se prepararen tots per a 

la marxa.

Espingà de nou el clarí; girà's d’esquena la tropa, 

per incitats de companyies; enlairà el sabre el coman

dant, boi acomodant-se a la sella; i, amb el sol al cla

tell, l'arma al coll i la pols arreu, fins a Ics entranyes,
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se perderen enllà, al lluny, mitj confosos entre els claps 

dels boscos.

La gent de Brugaroles, esbargida pel barri, els resse

guien curiosos, cambiant-se llurs impressions, fins 

qu’a l'anar-se enxiquint el clap, enxiquint i reduint-se 

com un punt, fet una bolva, negre i bellugadiça com 

un enlluernament de sol, se n 'entomaren a l'entrada.

*
* *

— Ai grat-sia a Déu!— féu l'amo a l'arribar-hi.— Pas 

me creia que s’en'nessen tant alego!

— Heu vist murris!—esclatà el Gilet, desant la coca 

al forn..

— Pobrcta!— esclafí la Mariona, festejant la seva com 

si fos una nina,— Que se t’en volia empassar aquell 

brètol?,.. Be!... Com ho manegariam enguany?... Fa, 

espelJifada?

i amb cl palmell de les mans o els caps de!s dits 

l ’amanyagava i amorosia, rebaixant-li els bonys i ape

l·lant les escrostonamentes.

—Alo, tu!... Deix-te de fieumeries!—botzinà la mes

tressa.— 'Nem, nem!... Pujem dalt, a netejar la cort, 

are qucls garrins s’orejen!... Sents?,.. Sents que te 

dig?

— Gilet!... Feu estar el Gilet, que m'entrebanca!
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— Si fosses la Poneta, que li ha donat la coca!

— Pas l'en tastaré jo!... I vós?... No ho fesseu pas, 

qu'us malaltiriau deia mclça!

Pujaren dait, i en tant unes, corrent pel pis, i altres 

per la cuina, s'esquerraçaven arreu, endressant trastos

o aconduint ormeljos, els omes, aferrats a les busca- 

raons, s'ajeien al portal, jugant-se el vi de les neules 

aplegades a missa.

Al pondre's el sol, la gent de Brugaroles, esquivada 

pel fred, s'arracerà a la cuina. La mestressa furgà cl 

caliu, afegint brostes a la llar per avivar-la, i l ’amo, lle

vant-se )a barretina i asseguent-se a l ’escón, assenyalà 

cl rosari, l ’n airet frescal i umit, devallant per una fi

nestra atravessada per espinós barrot, els refredava les 

espatlles, tot regolfant per la cuina. El fog anava pre

nent, prenent i fent-se, redoltat per una fumarola. Ses 

(lames, xiques primer i llengotejants, s’enlairaven i re- 

torcien betlugoses, fins a llepar els calamastees. A tan

des, ruixant arreu d'espurnadiça, cruixia i espetcrne- 

gava la brosta, acompanyant am son rondineig l'armo- 

niós ritme del rosari. Llenques dc fog, escapulons 

d'ínfiamada llum , lleugers i cargoladiços, com soptades 

animetes, s’esvaïen endalt, fonent-se pel badin de la 

campana.

A l'arrivar als pare-nostres, la Mariona s’esquitllà de

ia cuina. Atravessà l'entrada, s’esmunyí pel rebost,
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aplegà un argadell, un argadeJl de vimeg, mitjà, 

d'aquells de cinc comptes de cabuda (i), i, amanint-se 

cl gresol, s’encaminà a l'iglesia. Ensonyada per la can

tarella del rosari, aclucà una estona els ulls, i, som

niant am la missa i la Poneta, cl xai i els pardals, en 

Perot i la tropa, esmentà les neules de les llànties.

— Clar que n’hi deu aver!— se digué, tot ’deixon- 

dint-se.— Am lo desori de la tropa... .

I, frisant per a sorpendre als amos, hi aventurà l ’es

capada. Ja s'havia enfilada; ja n'heia algunes. Vaia si 

n'hi quedaven! Afanvant-s'hi per aver-Ies, pochi sentia 

por. Ni les ombres de la nit, a l'empaitar-les la llum; 

ni cl ressò dc sos esclops; ni els cruiximents de fustes de 

l'altar; ni la presencia de les imatges, illuminades a pe

ces; ni el tic-tac del rellotge, qu ’agonitzava en la sagris

tia; ni els bufegs d'una xuta qu'aletejava per la lluerna; 

res li feia basarda. Arreu se n'hi esqueien: per bancs i 

rejols, per salomons i palmatories. Ella les anava cu- 

llint i etzivant-les a l'argadell, i, aprés de comptar-les 

d ’una en una, continuava el recapte. A la sagristia n'hi 

trobà! Jesús, quina sort! Una safata plena!— Va que són 

de la Pona?—es digué. 1 , queixalant-ne una, es calà a 

riure.

Quand tornava a casa ja acabaven dc sopar.

( i )  Cada compte d'ous fa trenta «ioixcnes.
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— Moça, que t’en vas a Suria, a vendre els ous?— li 

preguntà l'amo.

— Pas li deixeu el ruc an aquesta ora!— afegí el G i

let,— Pla que s'hi estimbaria?

—Oh!... I amb aquéts camins!— recalcà la mestressa, 

esmentant la nevada.

— Mireu!... Mireu!— esclatà la Mariona, abocant j’ar- 

gadell a taula.— Neules!

— N eules?

— Vinguen neules!

La mestressa, aixecant-se, hi posà pau.

— Alo!... Desem plats!... Aprés ferem xopina!,.. 

Sopa tu, Mariona.

Desembraçada en un amén la taula, s’ompli de nou 

am les llepolies de la festa. Tots n'hi duien alguna: 

l'amo, el vi, l'aiguardent i la mistela; la mestressa, els 

borregos, et torrat i la fruita; la Mariona i el Gilet, ses 

coques; la padrina, la del casal, molsuda, estufada, tant 

moisuda que la féu rotllar i tot, sens que trontollés a 

l'empenta, EI servei hi badava uns ulIs resseguint la 

taula! A cada cap hi havia una coca; al mitj, ja esgave- 

llada, la barrisca de neules; entre les coqués i les neu

les, els plats del torradet i de la fruita; çà i enllà, el 

porró, els gots i les ampolles, guspirejants, trasparents, 

acolorint las pòts am ses reflexions, bellugoses i ence

ses com les meteixes cares dels moços.
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— Que veniu?—digué l'amo a les de la cuina, ama

nint-se per a encetar la coca.—Alo, qu'es refreda!

Signà-hi la creu amb cl ganivet i començà a llescar

ia. Ja esbodnada, es féu la part, i, allargant Ja plata a 

la mestressa, la passà als jaios.

— Que corri!... Que corri!—afegí, mirant als moços.

— Pas me pensava que la tastessem!— rondinà el bo

ver,— Dimontri de guerra!,.. 1 qu ’eren guapa colla!

— Deuen anar a la saga dels del Baró, ben segur!... 

Com dimars s’esqueien en vistes...

— Cal be qu'es descalcin si els volen soptar: pas n'hi 

hà un de coix a la trepa!

—Alo!... Que no menjeu?— reprengué l'avi.

— Mariona!... Be en tastaràs una xica!— esclafí el Gi- 

let, allargant-n’hi una mossada.

— Pas jo, Gilet: ni les engrunes... Ja t'ho só dit: de la 

Poneta, ni la salut... Ho entens?

— Clar!... Com se li corca la melça!... Ja!... Ja!... 

Emprò, pas é d'ella are, Mariona: é meva, ben meva!... 

I si m ’en fas escarafalls, de bo qu ’hi hà renyines!

— Pel que m 'hi va!

— Pas ho sabes!

—Apa. Gilet, teniu!—esclatà la mestressa, apropant-li 

ei plat.— Rosegueu,, rosegueu: pla l'heu ben afanyada 

enguany... Pobre Perot!.,. Fins li petaven les dents!... 

Per la quimera!... Per la quimera!
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— Sí. Gilet: lo qu ’és enguany, tu l'has vençuda!... 

Amigus, pocs ne baixen de tant destres!... Mira: só vei, 

i revei, veus?... Clars, tots blancs; més t’assegur que de 

xais tant ben gornits no n ’era vist ún en ma vida!

— Be, Mariona: si o no!— reprengué e! Gilet.

— Vós la meva?

— 'Tota?.,. I are!.,. Mira, té: una esberla, i fem tru

ques!... Vull que l'estrenis.

-—Com per Nadal... entens?1

— Just!... I tu?

— Pas l’has encetada!

—Jo no, ben cert; emprò aquell endiastrat de sor- 

ge... Veus?... Repara: tantes dents, tants traus... Les 

barres hi auria d ’aver deixat!... Anem: dona-m'en, do- 

na-m'en, que t'hi fondries!... Pas fesses com la Poneta, 

qu’hi ha agafat un desmai... l 'n  desmai perquè venia 

la tropa!... Donaça més fleuma!,,, Lo qu'és l’any qui 

ve, pla s'hi espunyirà ella!

— Pàs que l’hi volreml— reprengué l ’avi.

—Quand m ’ha vist los muixons, filla!... Ne voleu de 

ganves?.,. La taüla!

— Ah, no, Mariona, no,—afegí l’amo;— jaqu'enguany 

t’ets lluit, l'any qui ve has de tornar-hi.

— L'any qui ve!... L ’any qui ve!— recalcà en Gilet.

— Menjeu!... Que no m en jeu?—esclafí la mestressa, 

pessigant cl torrat i acostant-se la fruita.

file:///-ist
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— L’any qui ve!.., Qüe vós dir amb açò, Gilet?... Qui 

sab qui serà viu, fa?... Té, beu, per l'acudit!... Surts 

amb unes eixides!

— Veritat, mestressa; emprò...

Sonrigué, alçà el cap, xerricà una estona, allò... fins 

a llagrimar-li la vista, i, aprés d'assaborir el glop, com 

si en fes el tast, petant dc llengua i paladejant-lo, afegí 

entre rialles:

— Emprò... i si ja no fos a Brugaroles?

— Pas sé què vós dir!— reprengué la mestressa.

— Ah totxa!... Més de totxa!— féu l'amo.— No veus 

com s'uienl... I riuen!,.. I... qu’elsha agafat la rauxa!... 

Va!... Ho entens?

— Am la Mariona?... En Gilet?... Pas qu'ella no s'ho 

valgui, no... Una peça... i una peça com la Mariona... 

Perquè... Vamus, Gilet: fòra allevar-li... Bona cara, dre

ta, igual, escaienta... En quant a condicia... AU... A i!... 

I ella s'en fum!... Mira la taujana!... Pas me n'avies resat!

— Q u ’us lo creieu?

— An el Gilet?... Si no són burles...

— Be cal qu'em crega, vaia!... M'ho só ficat al cap. i, 

en quant per m i...

— Mira la tova!

— Veureu: lo grand no ens té salut: s'ens torna etic... 

Allò... una mena de malaltia que se n'hi enduu Ics 

carns a mostes... Ca!... Si ni li resta cara per senyar-
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se!... Té propris, molts propris... Tira!... T anta rega

diu com a seiol... Dc secà?.,. Ben he tres lleugues!... 

Una eugaçada... Ducs bordes de mulats... Bestiar de 

pèl... De llana?... Ni sé conts caps!.., Am  lo dc liana 

anem a mitjes... Jo besquejo per J'erba... Aclaparat per 

la marfuga, ni agre té per menar-s'ho!... Are m'ho va 

escriure... «Vina-t’en, cuida-t'en tu!» Qu'haig de fer, di

gueu-me?

— Just!

— I com l'aposentar-se porta l'acomodar-se...

— Si, sí, Gilet!... Pas l ’erres!... Que no beus?... Alo!... 

Del ranci!... D'aquell, sabs?... Ja diras prou!... Repa

ra!... Repara com s'hi estufa la Mariona!... Si no hi 

veu de cap ui!... Clar!... Com li ha caigut la rifa!...

1 valtros?... Què feu?... Vos veig tot motxos!... Qu'us 

ha soptat la nova?... Ja ho veieu!... Pas hi sou a temps 

si la preteniau!

— Anem!... Que passí!... Que passi!— reprengué la 

mestressa, allargant el porró als moços. Se vuidaren 

els plats; remataren les coques, engrunes i tot, sens 

deixar-ne ni resquicies; corregué el porró de mà en 

mà, llisquem com una llençadora; i, unes cantant i 

espingant els altres, aquissaren al Gilet per a que la 

voltés am la Maria.

Ja les refilaven, arrimadets al portal, quand el fiblet 

d'un petó els sorprengué tot-d'una.
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— I are!— féu la mestressa.

— Gilet, no et desfoguis!— afegí l’amo,

— En Tòn ne té !a culpa!... Clar!.,. El trapacer!... 

No m ’ha dit que l ’alè li pudia!... Pas li pud, embus- 

tero!

— I per açò?... Anem, Gilet!... Pas avies d'amorrar- 

t’hü... T ’aurem de trevar!

— Be, l'amo: no us enfadeu!... Som a Nadal, i... què 

voleu fer-hi?,„ La festa s’Iio porta!... Com pas havia 

estrenat res encare...

— 'Nem a retiro?— esclatà l'avi.

L'amo hi féu ressopó, boi convidant als moços, i, 

ensems que la mestressa desparava taula, aquells s'ana- 

van allunyant, tot esquitllant-se xano xano.

Era ja bella nit. Els Daiols i la Verge espurnaven al 

lluny, en mitj d'un pany de serè carregat de blau, tot 

resseguit per l'arrcbossament dels nuvols. L ’aire, fi, ta

llant i remorós, esbargia's a ratxadetes, regolfant pels 

clots i fondalades. Un raig de lluna, suau i esblaimat, 

dévallant d'escaire a les serres, s'esbandia arreu, em

blanquint a Brugaroles com per les aubades de prima

vera. L ’amo barrà el portal, passà el bernat de la porta, 

donà la «bona-nit», i moços i servei, amb el llum entre 

ma 1;, la sòn als ulls i la cara encesa, s'en pujaren als 

reca·nbrons, dispostos a passar la nit desvariejant sobre 

les fetes de la diada.
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L ’ANADA AL MOLÍ

p a ! . . .  Bornieta!.., Au!... Bada els ulls, qu'el bala-

dré ja crida!... Sents?... Qui-qui-ri-quil... Quin 

rugall té avui!... I és lo dc càl Roure!... Sí: el dc càl 

Roure!... Es veu qu ’am la rosada se ti ha rovellat lo 

gargamelló!... Ell pla!... Prou li desmossarà el blat de 

moro!... Bornieta!... Que no sents io qu’et dig?... Mira 

que la Paula ja és enllestida!.,. Ah, toca-sònl

El Jan petacà Ics anques a l'endormiscada somera, i, 

aprés d'a mani r-li el pinso, se n ’entornà amunt. Quand 

pujava els graons, cncamisat com anava, am son mo

cador dc quadros al cap, calçant vells peucs i el llumot 

d ’oli entre dits, pareixia una anima de l'altrc món es

devinguda per a reveure als propris. Passada una esto

na. l’ombra d'en Jan s’allargaçà de nou per les pareds, 

engroixint-sc i creixent fins a blcgar-se pels cabirons 

del sostre.
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— Bornieta!... Que no t'afanyes?... Sents?... Co-co- 

ro-coc!... Ha passat un cort!... Ha passat un cort!...

I qu'el de càl Roure no s'erra.

Obri l'estable, badada a mitja fulla, i s'allunyà dret 

dins, tot atrafegant-se per la carrega.

Una llenca de llum , atravessant a biaix desde l'espit- 

llera de la pared, anava a morir al fons de la menjado

ra.— Garrau, garrau,— la Bornieta feia, esmicolant el 

gra i tot escampant la jaça am les potes.

Prou sabia ont la duien. Llevat çer Nadal, qu ’hi ha

via d ’anar de totes passades, per alló dc qu’e/ pa 
pastat en desembre no esjloreix i dura el doble, cada di

jous, dc dos en dos mesos, li tocava la meteixa: cap al 

molí, dret alià, lluny, per aquells repetjons, suant des

de el morro a la cua. A no scr pel petit, pe! nadó... No 

era pas bagarra. Més, tantes ores sens alletar-lo! Allò, 

allò li dolia! Bc se li veia prou! Aixancarrada als peus de 

la menjadora, tot escurant Ics resquicies del pinso, te

nia aferrat a la mamella al nadonet, roig i famolcnc 

polli, que li xuclava fins el moll dels òssos. Per esqui- 

var-s'el, li tivava la meta de tant cn quand, distraient-lo 

am manyaguerics; més, el mal-fart, abraonant-se-li en

tossudit, se li aferrava de nou al mugró, fent-ti petar uns 

suclets tant esclatants, que no semblava sinó q u ’ensa- 

jessen un latigo. Els socs de Sa Paula li feren dar un 

tom cn rodó, deixant al burret amb un pam de boca.
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— I, donques, que no ensafanyem?—esclafi la Paula, 

empentant al burret i tot abrigant-se la pitrera.—Alo!... 

Alo!... Sortim-ne!... Mira que si no t’el ventes an aquét 

gurmand, fins t ’aixugarà el bragué!... Veus?... Jo ja 

ving d’afarta r-lo.,. Li he donat una mamada, noia!... 

Pla roncarà fort!

Se cordà la cotilla, agafà la burra pel ronçal, la menà 

dret a fòra, i, emprenent-les amb cl Janot, que mani- 

fassejava pels dintres, me l ’atabalà am neguitoses 

presses.fins a malum orar-lo.

í no és pas qu ’el bo del Jan pequés de maimoneria. 

Caps de casa més feiners, ni am lluquets s'en veien! 

Sinó que la Paula, en avent de deixar cl cau, es tor

nava més moiestosa que pica-pica dc frares. Vès si 

s’esquerràçava el Jan. que ja tenia a! caire de la porta tot 

el fato del molí, junt amb el cistelló de la minestra i 

els arreus de la ruca,

— Si va per mi, Paula, no feras tard!— li va dir.—  

f. desbarrant la porta i obrint un dels batents, arrià a 

la Bornieta fins a l'era.

Un raig de lluna s’endinzà de sopte lins al bell mitj 

de l ’entrada.— Bon die i bon’ora tot-om!— digué la Pau

la, atravessant el brancal. El Jan fermà la ruca a l’ane

lla del mur, i. ensems que s'apariava el cistelló, el 

canem i la filosa, la Paula s’esmunyí endalt per a llam- 

bregar un cop més alcaganiu. El Jan guarní la somera,
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bregant ja al retorn dc sa muller per a encabir en el 

bast lo més feixug del fato.

— Som-hi?— exclamà, ja llesta la carrega.— Apa!... 

Som-hi!— reprengué sa muller, desfermant a la Bor

nieta.— Mira, Jan,— afegí;— basqueja pel noi!,.. Q.uela 

moça el cuidi!... Que no em plori!... Trobaras la mu- 

nyeca dalt, al demunt de ia caixa, amb el porronct i cl 

brou de pa, tot amanit... Sobre tot lo noi!

— Ves, dóna, ves!— esclafi el Janot, cuit de la lle

tania.

La Bornieta, com si entengués el diàleg, tot era re

cular envers l’estable.

■—Tu també?— esclatà el Jan, endevinant-ho.— Ala!... 

Ala!.,. Posturerà!... Més que posturera!

Passà el barri la Paula, i, aprés de senyar-se per tres 

voltes, les emprengué via amunt, seguint les petjades 

de la ruca.

— Sobre tot lo noi, sents?— cridava an en Jan, girant- 

se de passa en passa.

Era a punta de die. Clarianes d ’esblaimada llum es

bargien arreu les ombres de la nit, desarrebossant la 

boira de les serres.— Cinc ores?— es digué la Paula, aixe

cant el cap. L'estelada començava a fondre s. Llevat del 

Carro i dels Daiols, qu ’espurnejaven çà i enllà de la lluna 

vives i fermes encare, tots els ai.xams d’estreiles sana

ven esmortuint. Aviat la falsa lluna s’enfilaria pels in
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drets de Cardona, anunciant el desvetllament del sol, 

per aclucar-se de soptc i a les primeres llambregades 

del grand astre. Tot se despertava. A cada nou segon 

la terra es desprenia de son vaporós embolcall, mos

trant pels llunys i a esgraonades clapes ses encisadores 

belleses. Esclataven les comes, es destriaven els camins, 

renaixien les boscuries, s’aclarien els pobles, es refeien 

els marges i les feixes, i tot anava’s retornant, adquirint 

son color i forma, com subjecte al misteriós conjur 

d ’una fada.

La Bornieta, que sols ho era de nom i pel fet d’aver 

nat a càl Borni, amb el qui cl Jan la duia a mitjes, i 

que de naixe a càl Rei l'aurien anomenada la Reina, 
com a la mestressa de la casa, caminava pas a pas, amb 

aquell andar seguit, seguit, que no capola i s'en fà via, 

tot sortejant els rocs dels caminals am l'atinament i 

l'aplom d’una persona. Agafada al bast, la Paula dis

treia l ’agre del camí resseguint les peces de terra prope

res, que tot just començaven a distingir-se, assenyalant 

el troç de cada casal i cantant a la burra el nom dc 

l ’amo.

Avien passat ja percàn Serra, lo de la Sirosa, deixant 

a Su i embestint dret al Miracle, quand s'adonà de la 

feinatera de l ’Estany, que s’arribava al bosc per una 

xica dc brosta.

—Tira qu ’us toc, Maria!... Be matinem prou!
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— Cap al molí?

— Be cal anar-hi!... Com ho fcriam, sinó?... La boca 

no s’entent d'orgues!

— Q u ’anau a Canet?

— No, no... Per are, ei!

— No té pas galan feina!

— Jo et flid ... Doncs per xò: perquè es fa la mesura 

més grossa!

—AI de càl Cavaller?

— Ca!... Ca!... Al deXinxons,

— F us fa més torna cl blat?

— Pse!,.. Tots són uns negres o bruns; prò, en que no 

fos aixis, sempre hi gonyo el bon tracte.

— Vaja: fins a festa, si aneu a la de matines.

— Adéu-siau, i bona atiada.

La Bornieta apretà un xic més el pas, com per rcs- 

quitar-se d’aquell paro.

Al trencar per la devesa d'en Grau, un vellot dc gaig 

els donà el «bon dic.» — Que ja et ve l’ora dc febre?— li 

preguntà la Paula, escarnint-li cl xisclet. L ’ort dc càn 

Font la posà dc sopte capficada. Hi havia estat per por

quera, de minyona; però sempre més l ’avien volguda. 

Quand venia un mal any, que no es feia esperar gaire, 

la pobre s’arriscava fins al portal del barri.

■—Pauieta!... I donques?... Quina en tenim?... No 

ploris!... I are!... Si és per això, rai!
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Lo derrer cop els manllevà dos duros, per la iersa; 
més ja casi els los duia rcscabalats. Com l ’any que cu- 

#llien per la boca i per engreixar un garrinet i quatre 

caps de viram, que portaven a la fira de Torregarsa, ja 

cra dels bons, i, llevat de l ’ort (una llenca de marge) i 

el troç de secà, no tenien altre àrbitre qu ’alguns jornals 

d'en Janot, a raó de mitja pesseta, i lo que filava la 

Paula a corregudes, aquell estiraganyós canem de Sol

sona, que li pagaven a- pesseta Ics vuit lliures, està clar, 

sempre anaven de recules. Sols en bailets no els mim- 

vava l’isenda. Anyada més segura! Aquella sí que no els 

fallava mai!

El record de la bestreta li féu guarnir la filosa. No era 

prou clar encare, però calia aprofitar el temps. Si afa

nyava un ral, aquèt hi fóra. Ademés, aliò d'anar am Ics 

mans plegades estan endeutats amb els dc càl Font... 

casi cra no tenir-nel

Mastegant-s'ho aíxís, i tot fent ballar la pua derrera 

de la Bornieta, arribaren al Miracle. La Paula s'h i de

cantà, féu la senyal de la creu i hi resà una estona. 

Poc s’hi veia una anima! Jglesia i santuari s’esqueien 

a-lus-orcs en la niés ferestega solitud. Finestres i bal

cons, porxos i golfes, tot era clos. Els picarols de la 

ruca esbargiren am sa remor a una parella d’oriolets 

que fressejaven ran de la creu del terme, enlairada en 

mitj de la plaça, com a guaita del santuari.
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«Són madures les cireres!... Són madures les cireres!» 
cspin^aven els aucells, tot emprenent el vol.

—Vos los espinyeu, fills!—esclatà la Paula, mofant-% 

s’en.

Tot— Alo!... Alo!—van arribar envistes de Riner. 

Una ratxeta de vent, que venia dc la banda dc Suría, li 

féu allargar la cara.

— Que tindrem pluja, Bornieta?— es va dir, recordant 

la rojor de la lluna a! pondre's.— Pla ens convindria!

El sol començava a daurar les emmorenides cases dc 

Riner, parpellejant per vidres i teules. Portes i fines

tres s’anaven obrint, escampant-se arreu del poblat 

aquell conjunt de remors, bell i significatiu preludi de! 

despertament d'un poble. L'esquellot de l'iglesia, asse

nyalant a missa, retrunyia al lluny, dominant els 

drings dels picarols, els lladrucs dels goços, cl brugit 

de corts i corrals, i el trontoll d ’algun qu'altrc carro ja 

arranjat per a la marxa, imposada per aquella dolça 

armonia la Paula, fins li semblà que se fi aixamplava 

cl cor. Passant el torrent, abeurà a la Bornieta. Be ca

lia! S ’atançaven a les costes, cap a les boscuriesdel Duc, 

cl duc de Cardona, senyor d'aquelles terres, i era cl 

troç més pesat dc la jornada. Tot xiulant a la ruca, es

queixà la Paula un branquilló de boix, desbrotant-lo 

amb el ganivet i posant-s’el sota-aixella.

—Alo!... Bornieta!... Alo!— repetí, ja abeurada la
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ruca i tot espolsant-li Ics anques.—Alo, que ja repo

sarem a la riera!

Més els repetjons de la costa no s’acabaven mai. Si 

eren uns boscos els del senyor Duc dels que no s’en 

veia la fi! Passaren les boi.xedes, seguiren pels gine- 

brons, trencaren pels pinetars... i apa!... amunt, per 

entre bagues i més bagues.

Aquí eren roures, més enllà alzines, cap avall noue- 

res, endevant castanyers. I tornaven els pinetars, i les 

rouredes seguien, i s'acostaven més ginebrons, i re ve

nien els boixos.

—Ah!—es deia la Paula, trencant-se-li c! cor devant 

d'aquell embull de branques, retorcentise i entortolli

gant-se a la bona de Déu.— Si m ’hi deixessen destrale- 

jar quinze dies!.,. Fins pels renets tindria llenya!

Al girar pels arsos es topà amb el guarda-bosc.

— Ont anau, Paula?,.. Dret al molí?

— Be hi hem d’arribar, si Déu ho vol.

•—Se cm fa quevtindrem pluja!

— Lo qu ’és lo sol be crema!,.. Am tal qu’ens trobi a 

casa...

—Tot poria ser.

— Adéu-siau, Perot!

— Bon die... Pod-ser dissapte m'arribaré per 'lli.

— No cal dir-vos-ho.

1, atiant a la Bornieta, seguiren costes amunt.
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El só d’uns picarols féu aturar a la ruca. Era una re- 

cua de matxos que se n ’entornaven avall, ja carregats 

de carbó.

— "Van més lluny, Bornieta.., No t ‘hi paris... Són 

traginers de Solsona.— i, observant qu ’el bosc s’aclaria i 

qu'els matolls d'arsos, timons i falgueres coronaven 

les comes dc més ençà, esclafi, joiosa:— Alp!... Alo, 

Bornieta!... Una pitrada més i assolim lo pla!

La ruca suava lo meteix qu ’un segador al bo de! jor

nal, xopa com si Pagués revestida la pluja. Al rebas- 

sar la costa, ia Paula es descmbraçà dels ormetjos per a 

menjar un bocí. Tot forfollejant per la cistella, anava 

dient a la ruca:

— Ja ens hi acostem... Ja ens hi acostem, Bornieta... 

Arc ens ve la devallada... No cal que t’apressis, qu’en- 

sopegaries... En arrivant a la riera t’amaniré un encia- 

met... Per a fer boca... Per esperar cl pinso... 1 en sent 

al molí...

Tot això li deia caixalant una truita de fasols ficada 

entre dos Uencasses de pa, tal com una joia dins la seva 

capsa. Mentrcs fiblava la bota s’adonà qu ’el sol s’enfos

quia. Era un agombolament de nuvols esponjosos i 

blancs que ja feia estona perfidiaven per a tapar-lo. .

— Si dura aquét vent.—se digué la Paula,— tindrem 

pluja ans de mitj-dic.

L ’idea de la pluja 3i féu esmentar al menut. Jernega-
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va? Reia? Pobret! Bc: entre el Jan i la moça, molt fóra 

que no el distraguessen. Ademés, prou qu'en retornant

10 referia amb una ferma mamcllada! Desà la cistella, 

reprengué la filosa, i, arriant a la ruca am planyoses ex

clamacions, seguiren pas a pas fins a la riba. Passada 

la riera pel gual, feren un xic d ’alto.

—Té, Bornieta, té!— digué la Paula a la ruca, oferint-

11 un grapadet de cuscunilles arreplegades pels marges. 

— A sants i a minyons.,. I,.. alo!,.. Fins a Santa Su- 

sagna.

Ui havia ungalan troç; però no era un camí tan tren

cat com lo dels boscos del senyor Duc. De costes com 

aquella «Déu n ’hi dó a qui en vulla», que deia la Paula.

Tot filant filant i empenyent a la ruca, allargava els 

ulls fins a les veïnes pcces.

Frani cap a les tardaneries. Quin tem pi r lo d'aquella 

rodalia! La Paula resseguia els bancals, i, endevinant la 

sembradura per l ’amplaria dels rencs i el fons dels 

solcs, esclafia:— Fabes!.,, Pesols!... Cols!,., Espinacs!... 

Fscarxofes!... Pastanagues!... Bledes!...

— Bon die,— anava dient als pagesos qu ’ensopegava 

çà i enllà de! camí, xercolant naps, fangant o fent for

miguers.— Cal que les espolseu alego, mestre, aquestes 

olives!... L ’amo!... Que no en pug pessigar un parei dc 

les madures?—afegí, assenyalant una figuera.— Poc vos 

en pidolaria si en tinguessem a casa!,.. Anem, que Déu



142 J O A N  P O N S  Y  M A S S A  V E U

n'hi dó!_Fa que són dolces?... Mira, Bornieta: ferrat—

ge... Ja t'hi menarem quand serà fet... Més figueres... 

Clar!... Tant al solei, han d ’esse un sucre!

Prop de Santa Susagna s’adonà d'un tou de bolets i 

en cullí una bella mosta.

Encare no n'havia vist. Llanegues! La seva llemina- 

dura! Retjosi rovellons, pinatells i pebraços, fins les bar

bes dc cabra barataria per les llanegues. Li agradava 

tant aquella llepiçor i aquell regust d’escorça! Les feria 

am patates, per dinar. En Jan s’en lleparia els morros.

Càn Cabot la sorprengué tot-d’una.

— Alo, Bornieta, qu'are sí qu'hi som! Trencarem 

pels albes, girarem pels òms i els lladoners, seguirem 

per la torrentera, i alo!... dret avali, iíns a[ molí.

Els tords i reictons, que furgaven pels gorets cn cer- 

cament de broça, e!s regalaven les orelles, distraient-los 

am son piular l’agre de la caminada.

*
* *

S'esqueia el molí d'en Blai al meteix. peu del Cardo- 

ner, part ençà, prop d :un rec'olze. El vell casalot, quins 

emmorenits murs de pedruscall 0 carreus, apedaçats 

am maons a clapes, assenyalaven les diferentes èpo

ques de sa construcció, engrandiment 0 millores, as

sentava’s sobre un pla, arran del marge, i era obert de



L ' A N A D A .  A L  M O L Í  143

cara a mitj-die. Ferma estacada i atapaits canyars gua

ria'l de Ics avingudes. Alguna riuada, am tot, tant i 

tant llepà la riba que, a pesar de llur defensa, se li em

portà corrent avall el m illor boci de l'ort. S'extenia 

aquét, riu amunt, fins al jaç d ’un torrentó, que l ’escai- 

rava d ’un costat, formant tot am tot una galana peça. 

Albes i verns, pois i lladoners, ombrejaven l'esquena 

del molí a una i altre part de la turbina, quina rodaça, 

adosserada per l ’eura i revestida pel llot, agafava el tò 

brut í rovellat d'un vell galapag de coure. Testos am 

rudes, batsams i aufabregucs omplien les finestres que 

treien al riu, farcides de gaviesdetota mena, resseguint 

la fatxada, de'vessant a vessant, i a tall dc garlanda, 

una renglera de foradades olles, penjades allí per pa

rany dels aucells. Lligalls de panotxes cubrien la ba

rana del balcó, extenent-s’hi com a grog damasc de 

ramejats dibuixos.

La Paula, aprés de donar un tom a l ’ort per aconse

guir el porxo, esquivant als coloms i gallines qu'hi 

terrejaven, entrà al barri, atravessà l ’era, tot esbargint 

als goços amb cl branquilló; fermà a la ruca prop de la 

portalada, i es ficà endins.

— Blai!_Aont sou?1—anava cridant, tot resseguint

les rimerés de sacs i les piles dc gra estivades sota el 

cobert del pati. L'na fressa de conills entafurant-se per 

garbells i pales li soptà la visura.
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— Sou vós, Paula?— esclafi la molinera, que Ja l ’havia 

espiada desde la reixeta del sostre.

— Dret amunt?... O descarregarem la ruca?

—Ja va!... Ja va, Paula!— féu en Blai desde ei fons de 

Ics golfes, Devallà poc aprés, alleugerí del fato a la Bor

nieta, arrehaçà la carrega dret dins, i, ficant la ruca a 

l ’estable, ja apariada amb el morralet, s’en pujaren en- 

dalt, escala amunt, tot embestint-se a preguntes. La 

flaire de! gra, enlairant-se com un nuvol d ’encens, féu 

estornudar a la Paula.

— Ancu-hi am compte,— li encaria en Blai, assenya

lant-li els graons més periilosos. Be calia!

Tota aquella semmana que les tres moles de! molí 

batien boi de ferm. Dugues anaven pel blat: f’altra, 

per les aglans, que donaven als garrins per a engreixar- 

los, barrejant-los-ho am la farina de la calderada. Per a 

compendre et tragí d'aquells dies sols calia arribar a 

dalt. Trasbals d ’ormetjos com aquelü Saques i ceda- 

ços, tramujots i mesures, tot era fòra de pollaguera.

Al replà de l'escala es topà la Paula am la Maria del 

Puig, que ja acabava de fer.

— Què dieu per’lià baix?

— Are pla!,.. Tots se mouen... 1 valtros?

— Pse!... El qui no plora gemega, ja ho sabeu!

S ’assegueren al ras d ’una post, borrissolada de fa

rina, com tots els arreus i trastos, i ia Mariajepetí a la
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Paula la feta dels rucs, en la que li anà molt de prim 

com no s’hi esguerra. Pujava a Canet amb els animals 

de càn Torres, carregats de blat, quànd es topà am là 

profeçó, qu'eixia de Santa Susagna. Aturà els rucs; 

més, esverats per aquella bubó de gent am banderes i 

ciris, se li avalotaren desopte, desbocant-se-li pels erms, 

tot arrossegant-la dret al marge. Sort que fou amatenta 

a donar un tom de ronçal per la soca d’una alzina, que 

sinó allí l estabellen. Lo que més li coïa era qu ’els de 

càl Prat li neguessin una tirada d'aigua.

— Aneu al riu, que ja és aprop!— van contestar-li, tal 

com qui ctjega al quisso.

— No ho pairé mai!... No ho pairé pas mai!— repetia 

la pobre dòna, espurnant-li els ulls per la quimera.

—Anem, Paula, que vol ploure!— esclatà el moliner, 

soptant-les al bo del qüenío,

— Pas ho voldria!— féu la Paula, I com, abocant-se a 

la finestra del riu, vegés que la cara del temps es posava 

més lletja, esclafí, desficiosa:— Afanyeu's, Blai!.., Per 

mor de Déu!.,. Com ho feria ei bordegas si no arri- 

bessem a casa?

Tot despedint-se de la Maria, s’atrafegà amb en Blai, 

—Ja ho sabeu... Lo sac del segol pel pa... Fiqueu-m’hi 

!a mosta de castanyes per a que ixca fof... Dels set cor- 

tans de moresc de la coixinera n ’escairareu sis i cn fre- 

sareu un... Am lo fresat barrejeu-hi cl grapadet de gui-

10
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xes... I cuiteu, Blai, per la mor de Déu, que no voldria 

mullar-me!

Mentres trastejavaen Blai, ia Paula es deia, tot comp

tant amb els dits:

— Bueno: per gota qu ’allargui, arribarem fins a Sant 

Tomas, i, sinó, fins a Santa Llucia... Greu me sabria!.. 

Anar al molí per la fira dels Sastres!... Més, que diat— 

xos serà que no ens cundesca per quatre o cinc dies!... 

Per escairal ne só dut un cortà més, que no ens falli 

l ’arròs pels dejunis... Del fresat n ’endreçaré uns pes- 

sigs amb una paperina, per les farinetesdel Janot... Les 

couré tot-seguit... Pel esmorzar de demà... Com n ’és 

tant mal de les farinetes rescal fades!... Per l'agafat i la 

nata fins se vendria la pell!... Bueno... Tot ho hem fet 

be... I, are, per les sopes... Courem unes xiques de so

pes, m ’empassaré els deixos de la truita, pellucaré la 

figuera, i alego... alo!... ja aurem fet per avui.

Deixà la filosa, qu ’havia reprès altra vegada, i tirà dret 

avall, cap a la cuina.

Eis grinyols dels goços la feren atalaiar envers al 

barri.

— Pobre dc m i!... Blai!... Tropa!— esclatà, sorpre

nent una brigada que s’en venia amb un convoi de sa

ques. i reculà escala amunt, escabellant-se d'angunia. 

— Blai, com estem?

— Filla, besquejant... Més, si el sargento es aquell sor

file:///iques
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rut d'en Peras, no ho tenim pas be... Ia sabem com ho 

maneguen... Encare qu ’us toqui el torn, si no en teniu 

mitj sac a la tramuja, no hi valen tandes.

— I això és de llei?... Això és esse just?

— Los que manen s’ho engiponen com volen... Are 

us ve de nou?... Paciència: vèus-ho-aquí.

— Oh!... Paciència!... Si no fos pel menut, q u ’es deu 

escanyar a ploraies, pla se m'en daria!... Prou hi hà 

tres ores qu ’està fent lo peterrell, prou!

El Dios guarde del sargento li soplà les exclamacions.

— Tío Blas!.. . A ver aiarreamos luego__ 1 prisica, eh?...
Como un rayo!,.. Que no estri el tiempo para músieas!

— Tot ho ferem i plegarem dTora,— contestà en Blai, 

acompanyant-se la dita am la rialla.

1 comprenent que la Paula s'amania per escometre 

al sargento, coneixedor del tarannà dels militars, li sig

nà que no es florís, que ja veuria de composar-ho. Poc

li costà el conseguir-ho. Era el brigada tant ferreny o 

com bon onie, i com al dirli el moliner que la Paula 

en tenia un de mamella li tocà el cor de pare, s'hi avin- 

gué'sens més raons.

— Bien, bien!... Siendo poca la cosa, adelanle!—contes

tà, amb un esclat de noblesa.

A l'oir-ho la Paula, casi se li agenolla als peus. Allò 

que no era de justícia la va contindré.

En tant en Blai s'hi afanyava, animat per les eantu-
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rics dels sorges i empès pel sargento, que tem iaa lap lu 

ja, enfarinant-los am son trasteig desde les celles ais 

calçons, com disfreçant-los a sa semblança, la pobre de 

la Paula s'esquitllava dret al pati, besquejant per a Ics 

sopes. Tot arribant-se a l’ort per un ullet d ’enciam es 

topà am la Bornieta, q u ’hi pasturava.— Bornieta!... Si 

en Blai t’hi lluca t’aborda els goços!... Qui t'hi ha me

nat?,.. Com hi has vingut?— I, arriant-la pel ronçal, la 

conduí fins a l'estable.— Mira els m urris !— esclatà, 

endevinant la feta.

Un dels sorges l ’havia desfermada per estacar-hi els 

matxos, i, no sabent ont encabir-la, l ’etjegà per l'era, a 

la bona de Déu.

—Sort qu ’en Blai no t’ha vist!—afegia la Paula, tot 

engor jan t-se les sopes.— Oh!... I en un ortcom aquèt!... 

Tant conresat i frescal!... I al bo de la sembra!... Sí 

aixís fos lo de casa, que feliços!... Més, tot lo troç es 

secà, clivellat, empedreit. fet una codina... Llevat d ’un 

bocínet, d'un pedaç de torrent, que si l'any és de plujes 

lo podem regar am lo toll de la bassa, bon goig si ens 

arriben pels vespres!... Quin tempir!... Be l'ha femada 

en Blai!... Tira qu'et toc!... Ja llevaran els planters!... 

Cols!... Bledes!... Espinaques!.,. Broqüill... Lletu- 

gues!... Dc tot tenen!... No: lo qu ’és en Blai, d'ençà que 

mena cl molí, potra qu ’el fum!... Si n'ha avençades de 

dobles!... Io conto que tot és seu ja!... Prou!... No cal-
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ria! — Pod-ser fins fa bestretes als pagesos dels envol

ta nts a pessetona per duro!

La veu del moliner la desencantà dc sopte.

’ — Que ja hem fet, Blai?

— Apa, que 3a tenim al demunt!... Cal q u ’apréteu de 

valent, si no voleu amaràr-vús!

Llambregà la Paula dret a Solsona, i, esparverada 

per la negror del cel, quin prenyat de nuvols s’anava 

atapaint per a desbotar sens treva, esclatà amb ansia:

—Som-hi!... Som-hi!... Afanyem-nos!.., Si no fos pel 

menut... Mireu: per aquells baralts ja es mullen... í que 

va de bo!... Què tens, Bornieta?... Ja te n'adones?... 

Frises pel ruc, va que si?... Què vols fer-hi!... ! encare 

diran que no som de planye les mares!... Però no ens 

val, Blai: ja ho veieu!

Aixís anava enraonant, tot atrafegant-se am la car

rega.

— No cularà pas lo sac?

— Col!em-!o més?

—Sí, sí, tibeu... Sols hi mancaria que s'ens esllabicés

lo fato al bo dc la pluja!

—N’hi hà prou?

— Déu vos ho pag, Blai!... Vejam are... Just... Ben tre- 

vat, no cal teme’n... Apa, Bornieta, té: un grapadet de 

la tenre, i amunt!... Blai, adéu-siau!... Molinera!... 

Ont sou?... Anem, fins per Santa Llucia!... Alo!...
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Alo!... Bornieta!.., Cap ací... Pel dret... Cal donar la 

branzida... No t'hi paris: ja en tastaràs d ’aufals... Are 

et ve el beure?... Au!... Am unt... Lla!.,. Xo!... Ohl... 

Lla!

Les canturies dels sorges la feren girar envers el molí 

a l ’embestir cl corriol.

— Adiósl... Buen viaje!... Expreúones al tio Pcpc!— li 

etjegaren, abocant-se als rafecs de les finestres, tot ma- 

notejant i fent babarotes.

— Vostres mal-de-caps volria!— es digué la Paula, 

atenyent a la ruca.

** *

Tot trascant pels viaranys, allunyant-se del riu i del 

molí, que s’enclotava o reeixia, segons els daltabaixos 

del terrer, la Paula.es deia a sí meteixa:

— Cal afanya’ns, diantre!... Com deu somicar ei po- 

briçó! Dejú de metes mitj die!... 1 que, dat i deba

tut, no hi serem fins a sis ores!,.. A gola de llop!... 

Bueno... Hi arribem, reposo un xic per revifar-me... 

Déu nos en gord d'una mamcllada dolenta!... lo Jan 

descarrega la ruca, la moça cm porta cl menut, rose

go un crostó de pa, xerrico una tiradaça, i... au!... 

Aquí la tens!... Aferra-t’hi fins que t'hi adormis!... Ati



po a la Bornieta, i... apa!,., Sopem-hi!... Demà si que 

no m'aixeco ílns a sis ores!

Mastegant-s'ho aixis, deixaren a Xinxons, embestint 

el terme de Santa Susagna. Ja no és veia el molí: se 

n'havia anat a posta, engolit pels trencalls de les coste

res.— Alo!... Alo!... Bornieta!— anava fent la Paula, tot 

empentant a la ruca. La ruca, amb el cap baix, els ulls 

mitj clucs, caigudes les orelles, bufant dc nassos o ensu

mant a estones, seguia el pla del camí, sempre al dret, 

pas derrera pas, i am reposats aires. L ’unic de son cos 

que no es movia era la cua, aquella cua arranada com 

una conna, í que, a pesar del trontolleig de l ’andar, es 

mantenia reposada, esllanguida, a plom, semblant al 

pèndol de parat rellotge.

Al rebassar el terme, la Paula extengué el braç, obrí 

la mà, que llambregà de gairell, i, sobtant-hi la guspira 

d'una gota, esclafi, tot arriant a la ruca:

— Si cssem passat la riera, al menos!

Kl cel era gris, tot gris. Sols unes clapes transparen

tes com reflexos d ’esmortuida llum esqueixaven d :ad 

dallà  el ras de la nuvolada. Ratxes d’um it vent, vingu

des trascantó, esbargien la pols del camí, regolfant pels 

revolts i clotes, tot blegant am furia els cimals dels ar

bres i espolsant-los les brancades. La fullaraca, ja m i

grada i seca, agombolava’s pels regarots, escampant-la 

amunt el vent i traginant-la llà d ’enllà am remoreja-
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dora fressa. Algun qu'altre pagès atravessava ets con

reus, amb el cistell al braç i la fanga ai coll, guanyant 

la joca a corre-cuita, en tant brunzien els avalotats fal- 

ziots i ressonaven per l'espai, repicant a bon iemps, les 

esquelles de Santa Susagna. Un fort baf de terra, dis- 

freçat per la flaire dels pins i dels aromosos matolls de 

les boscuries, esdevenia de lluny, cn ales del vent, com 

anunciant el tranzit de la pluja.

La ruca, ensumant la borrascada, aprctava de bo cl 

pas. Moixa i esllanguida la Paula, capficada amb el 

menut i vegent-se la pluja a sobre, seguia prop seu, al 

bast una de ses mans i el cos frega fregd'anques. Forta 

ventada Si arreboçà de sopte mocador i faldilles.

— Déu mos ajudi, Bornieta!... Arc sí qu’hi som!— cs 

digué, tota anguniosa.

Untrosec i aixordant esclatà tot-seguit; desbotà el 

cap de nuvol, clapa negra i molçuda que reeixia com 

un pedaç al cap de 3a grisa agombolamcnta; i braniant 

un llamp i retrunyint els trons a currua, caigué, espes

sa i a dret fil, una d ’aquelles gotellades de la tardor, 

qu'amb el sol temps d un Jesús ja posen la terra xopa.

La Paula s'arreboçà les faldilles per dessobre el cap, 

a tall de caputxa, abrigant el sac i les coixineres amb 

uns pellingots de burell i una manta de! Jan, ja llardo

sa i aparracada.

— Si essem passat la riera, al menos!— la Paula es re
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petia. I, esmentant al bordegas, deia a la ruca:— Veus?... 

Sinó pels menuts, are ens goririam sota d ’un porxo, a 

redós d'una cleda, dins d'un corral, o ens aculliriam a 

la primera estada... P!a ens mancaria xoplug si :els na

dons no ens anyoressen, pidolant-nos les metes a 1 la— 

grima viva!... Però no hi hà remei!... Ca! eixir del 

pas!... À mal camí, bona cama!... Aixís!... Aixis!... Pel 

dret!,.. No reparis, Bornieta!... Be ens vagarà d’asse- 

car-nos!... Per llenya arrai!... Fa pas tres dies que vam 

du r-ne!

En mitj d’aquella soiítut els picarols de la ruca drin

gaven tristos i acom passats, com l ’esquirol dc la parrò

quia a l ’eixir Nostre Amo.

Mirà enllà la Paula, féu la senyal de la creu, soptada 

per la claror d'un llamp, i, regoneixent a cop d'ull que 

s’apropava a la riera, es digué, concirosa:

— Déu faça qu ;hi arribem a temps!... Que no ens de

turi cl pas!,.. Quepugam travessar-la!

En aquell sant moment tenien la tronada a sobre. 

L'aigua queia a barrals, Regarots i torrenteres, aigua

vessos i xaragalls, aprés d’escorre's pels conreus, descal

çant la terra i deixatant terrossos, s’abonaven a raig fet 

pels marges, tot arramblant l’ampledel camí i omplint-

lo de pastosa argila. Xopa la Paula i enfangada fins als 

tormeils, trasquejava a les palpentes, salvant els sots 

més enfondits, qu ’cls remolins de l’aigua descobrien,
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hoi aferrant-se am la ruca. Aquesta, llevat del pas, que 

duia am pròu delit, no tenia altre afany qu’el d’espol- 

sar-se els regalims de les orelles. Un cambi de vent des

vià de .sopte el rem del .xàfec, batent-los cara a cara.

— Alego m imvarà!—cs digué la Paula, adonant-s’en. 

Bon xic aprés aconseguiren la riera.

Ans d ’arribar-hi, i enfilada al ras d ’un repetjó', la 

Paula llambregà el fons del llit, atravessant am la vista 

les clarianes del canyar i Ics escletxes dels polls, extesos 

a una i altre banda dels marges; més la riera no era pas 

vinguda. Els aigua-molls i tolls que reflectien les fla

marades dels llampegs, sombrejats pels joncs i en

ciams arrelats per ses vores, apenes amaraven les pas- 

seres.

■—Grat-sia Déu!—exclamà la Paula, devallant a la 

riba.— Som arribat a temps, Bornieta!,.. La Verge d.eí 

Miracle nvha escoltada, vòt-ho-aquí!— I menà la ruca 

dret al gol.

La pluja anava mimvant: ja no petava per les canyes 

amb aquell soroll esquerdat, q u ’esfereïa, ni bambolle- 

java per la terra, esclatant cn esquitxos. A pesar de sa 

espessor, es veia que tirava per ablanir-se.

AS deixar cl llit de la riera, una extranya remor féu 

decantar a la Paula.

—Pas é tro!— es. digué, aturdida. 1, reparant que la 

ruca ensumava al lluny, ventant d'orelles i grapejant
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de potes, sospità de ia rierada.— Verge dei Miracle, 

assistiu-nos!—esclafí tot-d’una, ja vejent-se-la a sobre.

Soptada per aquella ira de Déu qu ’amenaçava engo

lir-la. tcrbola mola d ’aigua devallant amb endiastrada 

pressa, regolfant i brugint com un torb, escumosa i 

roja com fermentada beguda, capdellant-se a remolins 

Com una ona; rebregant-se en son llit, pedregós i en- 

llotat, feta una endçmoniada; rebassant els marges a 

cap-girells, destriant-se, obrint-se, estabellant-se pel 

rocam, tot esquitxant arreu, convertida en brolladors 

d ’espurnes; esglaiada per aquella fera, que l'empaitava 

dret a dret, badada la gola i amanida d’urpies, com la 

d ’un vell quadro de liglesia, la Paula es glaçà de cor, 

s’encongí d’esperit, s’encegà de cames, i, ja desvanes- 

cuda, perdé del tot l ’esma.

Al tornar en sí es trobà dalt de la riba. La Bornieta, 

a la què s’era arrapada per la cua, l'hi havia passada 

am dos bots. Fóra ja del perill, es tombà un moment, 

esporuguida i curiosa. La fera ja s’havia assossegada: 

ja no bramava. Son cos, remorós i flexible, esmunyia s 

avall, onejant, llisquent, omplint cl vuid de la riba 

(ins a llepar les farigoles dels marges.

Tot pujant la costa, la Paula s’adonà que li revenia 

una mena de singlot que li nuava la gola. Era un 

singlot extrany, una llei de nosa que se li posava 

ai gargamelló, tapant-la el respir i defallint-la.
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Ja l ’havia tingut altres vegades; però de la derrera 

feia molt temps. L i venia d'allavors, de quand els na- 

varros. Lo destacament dels navarros s’havia escampat 

per la Segarra per abastir de queviures a les tropes del 

pretendent. Transigents a les primeres requises, agave- 

llaven viandes i arreus, baratant de bones en bones o 

mercadejant am diners els caps de bestiar que consu

mien, i que de'stroçaven allà, al fons d'una clotada, con

vertida en escorxador. Més com l'aixam dels navarros 

no tenia fi, i els diners de les temes s'aixugaven aviat, 

dificultant-los I'abastiment de l'exercit, sovintejaren 

més les requises, tornant-se en absolutes i premioses; 

tant que, no valguent-hi ja l'imposició, arribaren al 

més selvatge merodeig, esporuguint als terraçans i sem

brant la misèria per l'encontrada. Esverats els page

sos, espiaven als escamots de llancers, llançats a tota 

brida per a l ’arramblament de provisions, avisant-se 

tes tasqueres qu'em prenien per medi de convingudes 

senyals, i escapant dels malfactors, amatents i porugs 

a l ’ora, tal com si fugissen d ’una peste. Quand de bo te

nien, junt am l'alanyada pobresa dels besavis, reduit a 

la ruca, cl garrinet, el pa (que Déu nos en dó), el boci 

de la penca i les caixes am la roba (de la viram ja no 

en resaven), tot s'ho enduien amunt, per trencats i bar

rancs, amagant-se sens remor i endreçant-s ho arreu, 

per brufaganyes i coves. En una de tantes fugides, i



quand més els apretava la fam, qu anava cundint am 

paorosa pressa, li sobrevingué el singlot a la Paula. 

Set dies justos feien que sc la campaven fòra poblat, ja 

pelada i néta sa casa com rossa d'anyell per caixals dc 

llop. Set dies de jeure al ras, amb el ventre vuid i am 

la por a sobre, no eren pas greu pena, am tal d'eixir-ne! 

Més com un dels escamots no s'els movia de la vora, 

sempre els rautava l'ai!, aquell ai! fred i neguitós de 

qui ja sent que l ’empaiten. À trenc d'auba del derrer 

dic uns glapits dc cavalls van desvetllar-los. El pare 

de la Paula encastà ’l'orella a terra i atengué una es

tona.

— No són pas lluny!... Gal previndre'ns!—xiuxiuejà a 

la Paula.

Arreplegà el fato el bon ome, engirbà la somera sa 

muller, i, encarregant-se del garri la Paula, s’endinza- 

ren pels boscos, l ’na soptada fressa va esvarar-Ios.

— Som perduts!... Som perduts!— confegien, sentint 

el freg dels cascos a tret de pedra.

I s’arrimaren a un marge, quiets, muts, sens alenar, 

convertits en estàtues. Ja s’acostaven. Ja els tenien a 

sobre. Ja els embestien. Tota una patrulla! De sopte cl 

garri, ensumant les aglans i els prinyons que la mare de 

fa Paula duia en el devantal, i de quins fruits sc man

tenien durant son desterro, etjegà un fort espinguet 

qu’acabà d’esglaiar-los.
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— Are sí que som perduts!—se digueren am llastimo

sa mirada.

S'aturaren els llancers; niés com la Paula apretà cl 

morro al garrí i el xisclet no ressonà de nou, repren

gueren pas a pas sa via. Xica estona més tard aquell 

extrany singlot, aquella mena de nosa, que deia la Pau

la, l'ennuegà tant de ferm, que fins caigué en basca.. 

Com qu'en jagué pla dos mesos.

Tals records acudiren a sa memòria mentres. xipolle

java am la Bornieta per les llepiçoses costes del Duc. 

La tronada s'era allunyada. Minvava e! ruixim. Un 

air.et frescal succeia al torb, parat de sopte. aclarint-se 

el cel com al bo d'una celistia de primavera. L'arc dc 

Sant Marti, arrencant del. fons de la serralada, co

mençava's a destriar, rioler i bell, enlairant-se amunt, 

fins a confondre's amb els nuvols. Lla d'enllà, vers 

sol-ixent, estripaven la tupida boira blavenques i trans

parentes clapes.

— Q u ’hi tornem?— esclatà la Paula al en ta fura r-se 

pels boscos, sorpresa per la remulladiça. i com s’ado

nés de les canaleres dels arbres, menà a la ruca pels 

esclariçats. A truco de guarir-s’en, no reparava am 

marrades. Més l'ansia pel bailet li revenia sopte, i, re

cant-li el temps esmersat per les travesses, atiava a la 

buri'a pel dret.

—Alo!... Alo, qu'ens esperen!— reprenia.



Eixint dc Ics bagues del Duc, assoliren a Riner, em- 

bromat, desert i moix a-Ies-ores com un cementír, tren

cant am presses peis topans del Miracle. Era ja cap al 

tard. Cases-Í conreus, boscos i serres, tot s'ho engolia la 

fosca. La Paula, com encoratjant-se a sí meteixa, ano

menava els indrets qu'atenyien, boi afalagant am ten

dres mots a la ruca.

— Are som aci, currutaca!.. Ja som allà, fatxendera!... 

Càn Tort... L'u baga d'en Pasquet... Les Noueres...

I avall, xipxapejant per aquells camins, estovats per 

la pluja i negats per la deixatada argila dels marges, 

escorreguda per aigua-vessos i correcs. Més, a pesar de 

fer el cor fort la Paula, el corcó del coll l'entevanava 

una xica. L'ansia d'arribar a casa ans de fer-se nit l'atia

va amunt, sempre amunt, sens reparar en res, ni sis- 

quera ont posava els peus.

— Lo Miracle!— es digué de sopte, endevinant el san

tuari per l'aire dels casals i lo retallat de les teulades. 

S atura un moment, el temps precís de senyar-se, i re

prengué el camí.

Ja no plovia. Suau i fresc airet remorejava pels ar

bres, com anunciant la serena. A durar una estona el 

vent, no tardaria en aclarir-se.

—Temps més boig!—se digué la Paula.— Fins é ca

paç d ’eixir la lluna!

Girant vers a Su es topà am la crcu d'en Mctus, lo
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de càl Salat,, mort alií pe! any de !es neus, colgat per la 

congesta. Es senyà la l'aula, hi resà un pare-nostre, 

i prosseguí ia via, encaboriant-se amb el menut. Més 

l'esment del malaurat Metus, exaltant-li l'imaginació,

li féu revenir l ’estorb a la gola.

— Ja tornem a sé-hi?—es preguntà, tot arriant a la ruca.

I, excitada pel record d'en Metus, lo decandiment 

l'acobardia fins a no veure ei camí. Pobre Metus!

Venia de Solsona, carregat d'oli i bacallà pels terra- 

çans de la rodalia. A l'eixir de Riner, el cel, que ja 

l’amenaçava de dies, s’enfosquí tot-d’una, amoratant- 

se els nuvols i esclatant en nevada. Primer queia des

feta, mandrosa, esclarida, cn menudes bolves; aprés, 

ferma i agavellada, com a pelaies de raïm; fins que més 

tard, quand en Metus trencava per la travessera, cam- 

biant de camí per guarir-se del vent, s’espessí de sopte, 

caient a borrallons, grossos i esllanegats com llocs de 

llana batuda. Podia tornara Riner; més, refiant-se dels 

animals fel m illor tiro d ’aquells vols, triat a la fira 

de Artesa, i ún per ún), preferí arribar-se a casa. Els 

dos ditets d’aiguardent que begué a l'ostal de la Boja, 

refent-li el cor, li atiarien sens dupte. A pesar de sa va

lentia, els matxos, capolats pel tou dc la neu, fofa i 

llisquenta, i castigats pel fueteig dc la nevada, qu’els 

batia d'oreiks a cua sens misericòrdia, poc avançaven 

cami,—Au!... Au!... Oh!.,, Lla!— Be s’esquerraçava cn



Metus; més el carro s'encallava de nou, i els animals, 

am tot i ses ca ps i nades, res hi podien. Com l ’avien 

d ’arrancar, ple de íato fins a la meteixa vela, i ensorrat 

lins als botons de les rodes? En Metus començà a ren

dir-se. Tant aprop dc sa llar i no poder arribar-hi! 

Pensà am sa dòna, am sos fills, amb els vell ets, que 

s'arraulirien a l ’escon tot resant per ell, desficiosos per 

l'ansia, i tentà una branzida.—Au!.,. Moreno!... Au!.,. 

Cal arriscar-s'hi!... Au!... Una pitrada més!— I si els ani

mals arrancaven, ell s'etiderreria. Ficà els peus dins els 

morralets, plens de palla, i, agarrant-se pels matolls i 

recolzant-se pels marges, s'arriscà per la carretera. Ja 

no podia més. Bufà el torb de sopte, regolfant pels re

volts; s’arremolinà la neu entorn del carro, revestint-lo 

tot-d’una; i el pobre Metus, masegat, rendit, glaçat dc 

cor com dc peus i mans, s’ajaçà sens esma, amorta- 

1 lant-lo ia neu a la poca estona. L ’endemà cl tnoço, 

sorprès de veure el carro sol i amb els animals devant 

de la porta de sa casa, tirà roderes amunt, en cerca- 

ment dc son amo. Més, quin no fóra son cop al veure'l 

extès, mitj colgat per la neu, allí, a trescents passos, 

combades les mans i aferrant-s’hi am les ungles, ert i 

amoratat tot ell com el Cristo de Solsona!

La Paula, ja esgarrifada al recordar-ho, sentí que li 

petaven les dents. Per no caure s'aferrà de nou a la cua 

de la Bornieta.

i i
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A l'atançar-se a la Sirosa s'anà refent. Ja s'hi acosta

ven. Com petonejaria al menut, fent-li gruar la mame

lla per a que xumés am més ansia! Sols al veure-la ja 

se li tiraria al dessobre, enfurismat, decidit, d'un vol, 

com un aucell, bategant de braços, negats els ulls pel 

somicó i cl gemeg a la boca, pidolant-li la fonediça 

becada. Més el tapament del coll l'cstcmordia. Si li tor

nava a revenir, al agafar-lo, quina pena! Be qu’am un 

rosegó de pa sucat am vi es retornaria tota! Yaia! Tant 

malaventurada havia d'esser? Lo que més li agreujava 

era que fos ja nit, bella nit.

La ruca, en tant, coneixent pe! aire del terrer que 

s'esqueien envistes de casa, blegava eis rems com si 

trasqués per l'orta. Quin desfici el de ta bestia, ensu

mant el burretl Redreçades les orelles, estirat el morro, 

badats els ulls, embestia per la dresscra, llesta i airosa, 

com si el pes dels sacs i l'amarament de son cos, que 

regalava encare a rajolíns, en res mimvessen son co

ratge. De sopte s’aturà; rastrejà per terra, com els gar

rins quand furguen; i, aprés de recular un pas per la 

branzida, apretà a corre feta una esperitada.

— Pobre de m i!—esclatà fa Paula, caient al mitj d'una 

fanguera a l'esmunyir-se-li la cua.— Bornieta!.. Bornie- 

ta!... Ont ets?... Xo!

1 com la Bornieta no es veia, ni els picarols s'oien, 

negats els daus per les escurrialtes del xafeg. la Paula,
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prou aclaparada pel singlot, la mullena i el desfici pel 

menut, perdé el coneixement, restant allí, al tou del 

fang i al ple de la fosca, acobardida, esglaiada, sens 

esma. La veu del Jan, eixint al porxo amb un llum  als 

dits, va retornar-la.

— Som ací!... Som ací!... Cap a la codineta roja!

La codineta roja era un gros codol, vuidat per Ics 

aigües cn forma de sopera i enclavat a poques passes 

del barri, el qual utilisaven per abeurador, morter o al

tres objectes, segons les convèniencies del moment.

— I doncs!—rféu cl Jan.— Quina te n'ha passada?

Adonant-se de sa encongidesa, l'agafà per les espat

lles, redreçant-la i conduint-la.

— Só vist qu'entrava la Bornieta,— li anava dient per 

aixerivir-la,—esverada, rabenta, com una bruixa aprés 

de la Creu... «— I la Paula?» li he dit... Poc m'ha senti

da... Ha obert l'estable d'una capsada, i ella, carrega i 

tot, se m'ha esquitllat endins, cap a la menjadora, cer

cant el ruquet, qu'es rebregava perla jaça... «— I la Pau

la?» jo li feia, tot alleugerint-la del fato... Vejent que 

no venies, m 'hi arribat al porxo... Be: què tal?... Vas 

retornant-te?—li preguntà, ja passant l'entrada.

La moça li acostà una cadira. El Jan li amaní un 

rosegó dc pa am dos ditets de mistela.

—Té, beu!... Tens fred?... Lo singlot!... Vatua el sin

glot!... A l’escon no hi sentiràs tant l'aire... Apa!... En
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tra, i no et desficiis pel menut!... No ct dig que dorm 

com un liró?... No t’enganyo, dòna!... També sens 

fred?... Redimontri de fred!... Pas ne fa per ofendre!.., 

Pod'Ser al redós de l'estable... Just!... Bueno, mira: 

beu-te aquèt glop., i que !a moça t'el porti... Mentres 

demà no en gemegui de la mamellada!

Desarranjà la ruca, ajogassada amb el petit, com fent-

li gruar tes metes; ii amaní cl pinsó, i, aprés d’endre

çar el fato, s’acostà a la Paula.

— Ho veus?— li digué, assenyalant-li el menut, que la 

moça li duia.

— Pla que tens raó!... Pas m'ho creia!—esclafí !a 

Paula.

El menut, enverinat perquè el deixondien, cocejava 

els bolquers am sos peuets acarminats i grassons, fre

gant-se els ulls amb els nusos dels dits, i esclatant en un 

d'aquells somicons estrafets i debils que, fills de la pa

pereria, ni penetren ni s'imposen. A l'adonar-se de sa 

mare, qu’el cridava am petons, com si fos un aucell, 

reganyant-Ii la pitrera, s'hi llençà fet una furia.

— Prò, dòna.— li observà el Jan,—cal qu'et mudis 

amb una esgarrapada... No veus com vas?... Si tot s'et 

pod escorre!

Baixà la moça unes faldilles nàtes, i, ensems qu'el 

Jan distreia a la criatura, la Paula s'afanvà cn vestir-se.

— Apa!... Dona-m’el!.,, Porta'm lo rcietó. Jan, que no
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es fongui!— i, agafant-lo per dessota les aixelles, se 

l'amorrà al pit d ’una abraçada.

Solemnial silenci regnà tot de cop en l'estable, torbat 

a tandes pels ennuegs del polli i del menut a 1'-engolir- 

se la llet. i pels rosegs de la ruca esmicolant cl pinso de 

la menjadora. Un malcarat llum , penjat del caire d’una 

estaca, agombolava arreu les ombres, tot enfortint els 

tons dels colors am la ruentor desa cremallera. El Jan, 

ai costat dc la Paula i arrambant-se a la pared, Ham- 

bregava el menut, qu'es mirava a la moça iit a fit, afer

rat al mugró i joguinejant am les metes, festejant-les, 

io gurmand, per cobrar-s’en les postureries amb un 

allargament de tirada. Per distreure’l, la moça li feia 

petar els dits arran meteix del nasset, inflat i arrodonit 

com un sigró en remull, en tant la Paula, csquitllant-li 

la mamella per engelosir-lo, atalaiava & la Bornieta, 

emmarada com ella am son nadó, al qui llepava de 

dalt a baix, nèta i ben escurada ja la menjadora.

— Dóna!—saltà el Jan.— Si no t'el treus an aquét go

lafre, arribaras a decandir-te!.,. Apa!... Apa!... Puja’l 

al breçot, i... sopem-hi!

— Pas que soparé!—esclafí la Paula, emportant-s’en 

al xerric, ja mitj endormiscat, entre sos braços. La 

Bornieta esquivà al menut, ajaçant-se en lih  tou de 

broça.

Encare no s'havia aixugat. Son pèl ros, enfosquit
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per l'aigua, servava's caragoladet. a petits rinxos o 

munyogs, com respallat al revés, ressurtint-li la blan

cor de Ics anques, tal com si en el mur dc la fosca s'hi 

agués obert ovalat vano.

*
* *

La Paula havia fet el proposit de llevar-se tard; més 

no el pugué pas cumplir, puix que no s’aixecà en tot el 

dic. Res: aquell tap del coll... i una xica de febre. Lo 

meteix li succeí l ’endemà. Vejent que no millorava, cn 

Jan envià a la moça pel metge. A mitj die va arribar- 

hi... La polsà, la resseguí tota, li féu m il preguntes...

— Mireu, Jan: si aquèt remei se li assenta, no sçrà 

galan cosa,— li digué e! doctor, tot gargotejant una 

llenca de papèr i estrenyent la mangala.

Als tres dies hi tornà. La visurà de nou, polsant-la i 

fent-li treure la llengua; més no hi trobà pas millora. 

Vejent que pitjorava, el Jan l ’envià a cercar a corre- 

cuita. Hi acudi el doctor, se féu capaç de la Paula, 

allargà la visita m itja ora, i cridant al Janot, que per

lo pansit i sorrut ja es veia que se la temia, esclatà, tot 

arrufant el nas:

—Jan, no éàl capficar-s’hi: vos n ’aureu de cercar una 

altra... Per aquéts mals no hi hàcura!

I ho filà tant de prim, que mentres muntava l'euga,
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enfilat al codol del porxo, la Paula cridava al Jan per

què s'arrivés iins a l'iglesia. Una ora aprés de rebre els 

.sagraments agonitzava ja, entrant dc ple en l’agonia.

Al sendemà, de bon mati, i a l ’escalf d ’un sol de 

juny que tot ho arborava am sos xardorosos raigs, se 

l’enduien a pes de braços. L'na llarga gentada, parents, 

erents i veïns, seguien en profeçó derrera el bagul, 

parlant de la difunta, dc son fillet i de l'anada al molí, 

tot resant per la seva anima. El bailetdecàn Font, que 

guardava la Bornieta i el ruquet a l ’ermot dels arsos, 

rellevant de la pastura a la moça, a l'adonar-se del en

terro, que ja pujava cl serrat, trascant per romagucres 

i brucs, se coll-girà, tot resseguint-lo am la vista. Lo 

meteix féu la Bornieta, que saltironejava pelrostam  

son ruquet. Qui sab si esmentaria a la Paula, a la ma

lastruga de sa mestressa, am la qui tant s’avenien, i a 

la que ja no vegé més desde la derrera anada al molí! 

Possible fóra! Era tant entenímentada la Bornieta! Pod- 

ser la plorava i tot! Més, poc li duraria el sentiment, ja 

que, embestida pel pollinet, que s'enquimerava am sa 

cua, es girà d ’esquena al dol, a truco de parar-Iila to

pada, tot saltant i agarbonant-s’hi per l'crba, fins a ro

dolar enllà, arran del marge, revolcant-se desficiosa 

pels terrossos.
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A LA  B O N A  DE D É U

UNA PARELLA DE FRF.STEGS

e r  Yany de la ja m  varen ensopegar-se. La gana els

tragué def niu quand més la tcbió els plavia, i 

anant pel món, a la bona de Déu, amb el cabacet al 

braç i l'aparracada coixinera a l’esquena, s'hi feren co

neguts. Ell tindria dotze anys: ella, a íreg de dèu. Mo

reno l ’un, am la colror de les glebes; rossa l ’altre, com 

les espigues pe! juny; alts i escardalencs amdós, semblant 

als pins a la crescuda; més, bruts, barroers, espcllifats, 

sens mirament ni gota de condicia, com enfortits ja 

d'anys am l'adob de la misèria.

Els primers mots qu ’es bescambiaren foren rematats 

a petacades. Eren a càl Tei, dc Peracamps. La moça ei

xia de captar-hi, quand sc topà amb el bailet. S'enca

raren; s’ullaren de cap a peus, nusos de tot abrig aques
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tos; s’atançaren poc a poquet, a bots de pardal; se res

seguiren curiosos, inspeccionant-se com a reiiquies; i el 

xicot, aprés d’acabalar a bell-ull la capta de la moça,

li preguntà, boi recalcant-s'hi:

—Va que no te n ’ha feta avui la veiota.

La rossa s'amagà el cabaç derrera els pellingos dc ses 

faldilles, com tement una abraonada del xerric, i, aprés 

de reganyar-li totes les dents de sa menuda boca am 

una posturera llengoteta, li respongué, reculant uns 

passos:

— Pas me l ’han negada, caraul... I que me n'ha dat 

tota una llesca!

Digué, i, mostrant-li de lluny el rosegó, arrebassat 

del cabacet tal com si desenvainés un sabre, s'esquit

llà de recules,

— Fa qu'és de moresc?—esclafi el bordegas, fonent- 

s'hi. I, endevinant-ho, no tant per la rossor del pa com 

per les manyagueries de la moça, es decantà vers a càn 

Tei, empassant-se el porxo d ’una embestida.

— Ave Maria!.;. Un bocinet de pa per l ’amor de Déu! 

Esquivà els goços am quatre guitzes, s’amorrà a l'en

trada per aguaitar a la cuina, rebassà el d in te ll,cami

nant de puntetes, i, no adonant-se de cap remor que 

denunciés als de la casa, repetí am més força:

— Ave Maria PurissimaL. Un bocinet de pa per 

l ’amor de Déu!
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Devallà la [aia, llambregà al bailet, al qui prengué 

per germà de la moça, i com, per mor de la carestia, 

iins se regatejaven les caritats,— Partiu-s’el!—esclafí, re

ferint-se al de la noia, i tot arriant-lo amb un encongí- 

ment d'espatlles.

Apenes ho entengué ei xicot, que ja empaitava a la 

m oça.

— Tu, isardal... V ina’m ací!... D iu la Teia qu ’ens la 

partim!,.. Q u ’ens la partitn, sents?... Alo!,.. Alo!

— Pas am tu, bordegasí... Mira qu’et vento un roc sí 

te m ’acostes!... Que t’en fumes? t

1 am menos temps del que precisa per dir-ho li envià 

un trencall a sota-braçà. Brunzí el roc, s’hi enquimerà 

el bailet, empaitant a la rossa fet un dimoni, i, arre

plegant-la per la cua al assolir-la, esclafí.

— Va que t'estobo si no m ’en dons la meitat?... Va 

que t'el penré tot, si me la negues?

S ’esmunyí la moça; s’hi agarbonà el .xicot; rodolaren 

per terra, plantofejant-se i maleint-se; fins qu'al bo de 

la batuça, i quand la sang j3 s’els escorria pels esgar- 

rinxos, s’hi atravessà el traginer de Su, despartint-los 

a xurriacades.

— Es ell, qu’em pren lo pa!

— Es qu ’ens l’hem dc compartir!

— Pas am tu, qu ’a casa som set!

A  l'otire qu'eren set, el bordegas, que j.a s’havia desat
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la llesca, la cercà dc nou, etzivant-li-la al mitj dc la falda.

— Tants sou?—esclafí, tot cstroncant-se Ics sangrics.

— I valtros?— reprengué la moça, aplegant els'rose

gons, escampats arreu desde cl començ de la brega.

— Amb el menut, cotre!

— Q u’ets d’Ardevol, pod-ser?

— Som de Fontanet... I tu?

— De Vallferosa.

— Vols aplegar-te am mi per a captar?... ’Nirem a 

partió, com ho feia el pare am l’euga... Fa que t ’hi 

avens?... Posarejii paranys, 'gafarem muixons, cercarem 

nius...

— I si els de casa ho ensumen?

— Pas ho esbrinaran!... Mentreslosdugues vianda!... 

Va que sí?... Vols?

— Si no $é com te dius!

— Jo?... Jep... I tu?

— Maria... Direm que som germans, fa?

I el bailet, abraçant a la moça per derrera l’espatlla, 

l'empentà corriol amunt.
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Dalt del pi dc Ics bruixes varen ajeure’s. Aprés de 

goanvar el repetjó gaire be d ’una branzida, ja calia re

posar-hi. Estaven suats, rendits, encesos com uns per- 

digots, mes per la fadiga que per la solciada.

— Ei!... Jep!... Pas hem de trascaraixís per acorre-la! 

—esclatà la menuda, tot salivant-se un bony que li nai

xia entre celles.

—Ja t'has cansada, Maria?— esclafí el bailet, boi ven- 

tant-s'en.— Jo,, no, fumere!

i com pantejava al dir-ho lo meteix qu ’un sac de ge- 

megs per festes, afegí:

— Be: pas cal anar-hi a la dalerada!... Mira: a salt de 

moixó, si et plau!

La moça sacsà el cap, i el bailet, boi llepant-se de 

gairell els esgarrinxos dels braços, abocà el cabaçot a 

terra.

Tot esbarriant els rosegons, anava dient a sa com- 

panyona:

— Goíta, tu... Veuràs com los endevino... Lo de mo-
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rcsc, de càl Flare... Lo de mcstai, de la Mustela... Lo 

de prinyons, de! Tòn bover... Lo d ’aglans, dc la Mor

ruda... Sempre cl dona més florit, la Morruda!... Em

pro, com la pobre no en tasía d ’altre!... Fa, tu?

La moça no respongué. Cap alt, oberts els ulls, en- 

trebadats sos llavis, com si resés una pregaria; lo colze 

al pla del cuixot i la mà a la gorja, anava resseguint 

per l ’esclariçamenta del pi uns gambairots dc núvols, 

flonjos i rossencs, que s'empassaven enllà, surant per 

la blavor com estiragaçats flocs de llana.

— Fa, tu?— repetí el bailet.

La moça escoll-girà, rabenta, com deixondint-se d ’un 

ensomni, i, encarant-se amb el bordegas, esclatà tot- 

d'una:

— 1 com són tos pares?

Sorprès per l'estirabot, en Jep gratà’s l ’orella, tot 

guaitant-se-la de reuli,

— Mos pares..,— respongué, arrimant-se més al pi i en- 

trecreuant-s’hi de cames.— Veuras... Veuràs.

Mirà al lluny, pel fons dc l'afrau; reculli l ’ullada fins 

a l ’orta, on th i fangaven els de càn 'l'ei; decanta’s dret 

a la riera, qu’els polls i verns revestien am sa verdor; i, 

aprés d ’una estona de dupte, esclafí:

— Pas sé com dir-t’ho, fumere!... Mos pares?... Com 

són mos pares?,.. L’n ome i unà dòna, veies!

1 es calà a riure com un orat.
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— Que no en tens, tu?—confegí, boi estroncant-se la 

rialla.

La moça rodà el cap amb aire de reculli ment, i el 

xicot, impresionat per la negativa, llençà un aflictiu 

sospir,

—Ja ho enteno!... Ja ho enteno, moça!— reprengué 

tot-d'una, com inspirat per la revelació.— Qui són mos 

pares, fa?... Fumere si ho enteno!... Veuras... Para 

l'oreia i t'ho contaré iot-seguit,

Salivà una estona, fregà’s el front amb el revés del 

puny, se recolzà a la soca del pi, i, estrafent la veu fins 

arribar al plany, amollà la cantarella.

L'istoria de sos pares no passava de lo vulgar. Sa 

mare era pastora; son pare, pagès, terraçà, ereu d’un 

migrat troç que ni donava per a viure. Avien estat be 

quand els besavis. Més com els del Miracle, en vida 

de son pare, li armaren bronquina, per les tites de l'ort 

primer, sobre el reg mésendevant, i respecte al bosquim 

més tard, quines tallades els produien bones dobles, 

i el totxo del jaio. engelosit de son propri, es deixà cau

re a les teles, entre els frares i la justicia i la justícia i 

els frares, se n'ho endugueren tot. Lo morir-se el jaio 

del despit valgué a l ’ereu cl conservar quatre engrunes 

dc sa rica isenda, rebutjades pels frares en un simulat 

rampell de desprcci. «Lladrava el quisso,— que deia 

l'ome,— i l'entretingueren amb un osset.» Ja madur, se

12
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va casar. Perquè? Ni ell s'en dava el compte. A llò ... el 

buíl de la sang. Anyorava unes faldilles, i un cap-al- 

tard, tornant de balles, s'aferrà tant de valent a les de 

la pastora del Rieral a l ’arrebassar els boscos, que pas 

sabé desfer-s’en. I com li aportà per dot tot lo que duia 

a sobre, i cl rebrot no féu falla a son temps, els goigs 

de Sant Prim eren els de cada die. EI la es posà a fangar, 

mitj menant el troç; ell marxà a jornal, esquerraçant-se 

per les boïgues; i a copia de temps, d'algun bon any i 

de més belles suades, oblidaren a Sani Prim  per invo

car a Sant Just. L ’any de la carestia els tragué de polla- 

guera.— Com ho ferem am tantes boques?— se van dir, 

en tornats per la mamadeta, sempre enmurriada pel 

çor-agre. 1, atinant am la caritat, van llençar el grand a 

la capta.

Aixís, gra més gra menos, s’explicà en Jep, ensems 

que la rossa, escoltant-lo embadalida, alçava el cap, 

boi resseguint el cel am sos ulls, aquells ullets ammet- 

llats i verdosos en qual fons s’hi destacaven les nines 

com dugués gotes d ’oli preses.

— Tu, Jep: ont terem nit avui?—esclafí, sens moure 

els ulls d’enlaire..

Començava la posta. Somorts, els núvols retallaven 

la blavor del cel com encantades illes, cambiant cl lò 

dc son clap a cada nova ullada. Del ros avien passat al 

gris; del gris, al plom; del plom, al violat. El sot els
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emporprà tot-d'una al capbussar-se vers a ponent, i, 

aprés de durar una estona com sospeses brases, es con- 

fongueren per l'espai, ja convertits cn cendra.

—Ont ’nirem a joc, tu?— repetí la noia, vejent que 

no responia.

En Jep es gratà ei cap, com esquivant algun record 

que se li entravessés de sopte, i, carregant-se al col'l la 

coixinera, esbotzà:

— Dret a les Planes, fumere!... Que no t’hi ets acullit 

mai a Lloverola?... Pas la passariam meilor a casa!... 

Veuràs... «— Ave Maria!... Dos pobrets!» «.— Que sou 

germans?» «— Mentres Déu ho vulla!» «— D'ont ve

niu?» «— De Valltérosa.» «— Assentcu-vos.» Mos aja

cem al banc de l'era, i, bell punt reposats, mos amanim 

per a l’apat. «— Ja heu passat lo rosari?» «— Be fóra ora!.. 

A la Bruga, padrina!» Quin platarro, moça, cl qu'ens 

duen!... Tais de trunfes am cols, a curui, ben aferros- 

sats am farina de meuca!... I calent!... Eixint del fog!... 

Bullint!... Amb una fumerola i una flaire!... Aaah!... 

Ja hi badaio!... Mos ho empassem de correguda, girem 

un tom pel barri, i... alo!... a la pahissa!... Pas has 

dormit amb una jaça més tova, veies!

Somrigué la Maria, i, embraçant elcabaç i apariant- 

se l'envalum a l'esquena, emprengueren la caminada. 

Al trencar de camí preguntà en Jep a la Maria:

— !. doncs, am qui t'estas, moça, si no tens pares?
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— Ai, ai!... Am qui vols qu'cstia?... Amb els didos!

— I no els has conseguit tu?... No en tens esma al me- 

nos?... Ni borrai d ’esma?

— Pas del tot. Sols quand ctuco els ulls els vei aixís, 

com unes boires!... També algun qu’altre mati, quand 

me deixondo, m'apar tindre’ls devant; emprò cm fu

gen tot al cop. deixant derrera seu com un rastre de llu 

menetes... La dida si qu’els ha conegut!... M ’en conta 

uns retrets!... AU... Jo es estat grand com ella, pla qu'els 

esmentaria!... Veuras!

Devallaren al torrent, pujaren al marge, s'esmunyi

ren pels conreus, i tot caminant seguit, seguit, més 

ac om passat i segur, com una parella de moços, la xica 

descapdellà la troca.

Son pare era de Suria, dc càl Rosset, a devant de 

l ’iglcsia; sa mare, de Navarcles, filla d’en Tòn, l'ortolà. 

De Suria passà a Berga el seu pare, posant botiga de 

barber, qu ’era son ofici i el de tota sa nissaga. Com ja 

li venia de teia, hi tenia una mà tant destre per la na- 

vaja, qu ’auria tallat pins arran d'arrels sens qu'es mo- 

guessen de la soca. Diu qu'era alt, guapo, ben plantat, 

ditxero, i més cantador qu’una calandria. Quand fadrí, 

fou cap-de-colla dels divuit, que la composava el lloret,

lo més triat dc !a vila. L ’apellaven Manolo, no pas per

què fos son nom, qu’era et de Joan, sinó perquè en 

cantava una am molt d’aire, que feia:
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*4 hyii y  ola!
Valc un inundo 
mi manola!

Per cert que se l ’acompanyava tant be am la gfiitarra, 

qu’al devaní de ses vidrieres mai hi faltaven badocs! 

Fins un tulit que vivia al costat se reviscolava escot- 

tant-lo! Quand agué cl primer noi arreconà l'estur- 

ment per agafar la llençadora. A llí, entafurat per la 

rebotiga, feia moure eí teler en els espais dc baga, tot 

xerrotejant per les vetlles am sosamigs, els divuits. D iu 

que feien política, que malparlaven del govern i dels 

frares. Fos lo que fos, que mai ningú cn tragué e! tras

llat, d’allí li esdevingué la desgracia. Un die el cridà el 

corregidor, qu'era tant beneit com guapa peça.

— Afaiteu-me!— li digué, desenvainant son espasí i 

asseient-se en la cadira.

Tremolà el barber, aquell barber tant destre qu ’auria 

segat un pi sens qu’es bellugués de la soca, i cl corregi

dor. adonant-se de la pesades de sa mà, amenaçà pas

sar-lo a la primera esgarrinxada.

— Com que sou vós,— i i digué, mentres li ensabona va 

Jes galtes,'—sou vós lo cap-de-colla dels braus, deis ai- 

xalabrats de la vila, eh?

— De la gent com cal!— esclatí el bon ome, exaspe- 

rant-s'hi.
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•—Doncs amaniu-vos!... Fa temps qu ’us ting l ’u l la  

sobre, i, a la més xica qu ’ensumi, cal qu'us embeteu be 

les espardenyes!... Enteneu 1q tret?— Digué, i s’aixugà 

la cara.

Esquivà ses relacions el barber, retraient-se d’esser 

vist; més, fos per males volences o qu ’el corregidor, 

apocat de geni, sospités una venjança, és lo cert qu'als 

pocs dies me l ’engarjolaven per masó, i qua l sent-demà 

de la feta, agarrotat de colzes com un lladre i custodiat 

per dos parrots, se l’emmenaren a desterro. Una sem- 

mana aprés, i de resultes d ’aquell trago, la seva dòna es 

moria, i sa filla, la companyona d ’en Jep, deixava el 

poble acomboiada per sos didos.

— I no n’has sabut res del teu pare?— preguntà en 

Jep a la moça, interessant-s’hi.

— Pas per avui!... Ni aixís!— respongué la moça, 

mossegant-se l ’ungla del dit gros.

— Qui sab ont ha anat a raure, fa?— afegí el bordegas.

Tot atravessant pels conreus per assolir la dressera es 

toparen amb un pobriçó que també anava a la capta. 

S ’alçà d’unes bardices, fet un conill, tot esverat i suós, 

com si l ’empaitessen.

— Que venen?... Que ve e! Jan?— los pregunta amb 

angunia.

— Pas vet ningú!— respongué la Maria, aprés d ’exten- 

dre-hi la mirada.
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Se sossegà cl xicot, i entre bufeg i bufeg anà contant- 

los la Feta.

Al passar el torrent per les moreres havia tret el bunó 

de la bassa del Jan, enaiguant-Ii les besses i l'ordi.

— Heu vist dolenteria?—exclamà la moça, encarant-se 

amb en Jep.

— Que sou germans?— els preguntà el sobrevingut, 

tot sopte.

— Mentres Déu ho vulla!— respongué en Jep.

— Pas vos aporteu!... I aont 'nau a joc?... A les Planes, 

fa?... Jo m ’arribo a TorrcfetaL. Té!... Vols un cros

tó de moresc, rossa?... Alo, q u ’encare é tenre!.,. Mira!... 

Mira si en só feta desde matinada!

I, badant-los el sac, els féu ullar aquell arrepleg de 

bocins, entatxonat en son fons com un conglomerat de 

riera,

•—Apa!... Que ja som a entrelluscal... Va qu ’ets molt 

aixerida, rossa?... Anem, bon cami!

S ’allunyà el bordegas, i en Jep i la Maria, adonant-se 

de la foscor, es calaren a corre dret a les Planes.

A l’arribar al barri es decantà la moça, llambregant 

al lluny.

— Va qu ’ho é?— digué an en Jep, signant-li enllà, cap 

al cim de la costa.

■—Pas l ’oviro!—esclafí en Jep, am desgaire.

— Sí qu ’ho é!.,. Sí qu’ho é!... Mira!



184 JOAN PONS Y MASSA.VEU

En aquell moment ei bordegaç del pa, que ja feia es

tona vorejava el cingle, destacant-s’hi al vesllum fet 

una sombra, s’endinzava pels pins, confonent-s'hi com 

una branca més perduda entre els munyogsde la pi

neda.
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AL VOL

Si al bo dc l'istiu e! Lleva'l, llem 't demati de Ics au- 

renetes ja els ensopegava fòra del jaç, cap a l’ivcrn mai 

era el sol qui els treia Ics lleganyes. Deixaven ia palli- 

ça. Lo polsim de la palla, ficant-s'els al nas, els feia es— 

tornudar una estona, aixeribint-los; i, espolsant-se e[ 

boll a plantofades, emprenien llur camí. Se senyaven a 

l ’eixir del porxo, i en Jep, tot pessigant el borrim del 

boll encastat a les trenes de la Maria, pacient i ataleiós 

com si erbejés un camp, assenyalava el tom de la 

diada.

Al trencar pels boscos anaven al pas, sortejant la 

brosta per no fer brugit, lleugers, com en soleta de 

mitja, tot escorcollant el tou dc les fulles per espiar-hi 

els nius, Refiats els aucetls, saltironejaven pels cimals, 

donant el «bon die» a Taubada, i els diastres dels caça

dors, endevinant per llur vol l'arbre ont cl niu s’esqueia, 

s'hi enfilaven per abastar-lo. Més vegades els avien pes

sigat els dits els vells! I fins els ulls, si cs distreien! La 

moça s’hi enasprava com un xicot.
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— Sents, Jep?— esclafia a la primera piulada.— Un 

gaigt... No!... Una merla!... Serà posada en aquella al

zina... A veiam!— Travava’s entrecuix els pellingos de 

sa roba, s'enfilava amunt, i ans qu ’en Jep se n ’adonés 

ja assolia la capsana.— Pas é ací!... Pas e ací, Jep!... Re

pares?... Cu-cut!... Cucut?.,. No... Pas é cucut!.,. Lina 

potega, pod-ser... Una potega dc la cresteta rossa!... 

Q u ’hi hà formiguers pel tronc?.,. No?... Pla deu esse 

garça!

Devallava cn Jep, tot emmurriat per l ’envà del tragí, 

i, aprés d’un espeteg de llengua, continuaven fent via.

— Un pigot!.., Aquèt sí que no ment, tu!... Lluca!

Ullava en Jep les serradures dc terra, a l'entorn de la 

soca, i. arrapant-se tot-seguit al pi, se n ’hi muntava de 

gcnollons.

— Fa que són grossos, Maria!... No sents com esbu

feguen?... Fumere si són grossos!

— Que no et pessiguin!... Que no et fugin!... Empi- 

trera-t’els!

Un xic aprés esclatava en Jep:

— Ja els paupo!... Ja eis tíng!... Té!... Munta!

S ’hi enfilava la Maria, i arremangant-se els faldi- 

1 lots, hi entafurava la niuada. Mes enllà hi prengué un 

sust amb els pigots, la moça! Tenia cl braç dins cl niu 

i no l’en podia treure.

■—Jep!... Ai, Jep!... Cuita, que pas pug eixir-ne!
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l£n Jep hi corregué, bregà, forcejà una estona, fins 

que, esqueixant cl branquilló am ses manyes, li desen- 

ccpà el braç. A la pobre de la moça li queien unes llà

grimes més fetes! l ’n cop abastat el niu, se l’enduien 

al primer casal, baratant-lo per un grapat de fruita.

Quand era d'oriolets li sabia un greu a la moça de 

desfer-s’en!

— No, Jep, no!... Aquèt sí que m ’el ne dug a casa!... 

I que bufó é!... Lo meteix qu ’una coscorra, amb el forat 

al cim i tot!... Mira!... Mira si n ’hi hà de cabeis!... De 

bruns... De negres... De rossos... Pod-ser són meus 

aquéts rossos!... Les dones se pentinen, los en cauen, 

s’els emmunyoquen, lo vent los trasbalsa amunt, amunt; 

s'hi enfilen com a Sant Joanets, fins que s'esbuien pels 

boscos, i els aixerits dels oriols, aplegant-los amatents, 

ne fan el jaç de sa niuada.

An els cucuts els tenia una quimera!

— Gitanos!... No tenen la poca latxa de posar els ous 

an els nius dels altres perquè els cobiri!... Ganduls!... 

Açò no és pas de llei, fa, Jep?

! ho deia amb uns escarafalls, que fins en Jep se n'hi 

ju m ia .
Cap a l’ivern, per les primeres glaçades, grimpaven 

per les feixes com a gats-mesquers, cercant les potaderes 

dels llodrigons per resseguir-Ics fins al cau. Un cop 

el descobrien, manllevaven la fura, si no els venia a
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remà, o endossaven cl trobo a la propera estada, qu ’cs 

cobraven amb una tiradeta de vi, venent-se eis conills 

a cinc sous per cap quand els deixaven la fura.

—Ja som rics!— deia la moça, escoltant el dring de 

les peces.

En Jep se les nuava a la camisa, un de quins panys 

es feia eixir per dessobre les calces, com quand li gua

rien els mussols dels ulls, i, aprés de blincar una estona 

sacsejant els quartos, reprenien la marxa.

No feien pas maleses, com el bailet del rosegó. Lle

vat dels guarda-boscos, qu'els tenien rancúnia perquè 

els espiaven a les dones que duien llenya de frau, n in 

gú més els malmirava. I que d ’això no s'en podien estar! 

L 'un ho feia perquè a sa marc li avien pres la corda i 

la destral, cremant-li el feix a devant del porxo, un matí 

d ’i vern que, a truco d ’encendre cl fog amb més pressa, 

ficà entre els romanins uns branquillons d’alzina; l’al

tra, perquè se n ’entraven a casa seva, sempre a cosa de 

dotze ores, la de l ’apat, i, sens dir-los «Déu vos guard» 

ni «Déu t'ajud,» com és costum entre gent com cal, s'as

sentaven a cap de taula, escursaat-los les raccions. Més, 

llevat d ’aquestes deries, no pecaven en dolenteria.

N ’avien cariat de terra en poc temps, pidolant almoi

na! En ses primeres eixides no eren passat dels envolts. 

Tiraven pels plans, dret a ponent, fins al prat dels 

arsos; remuntaven un xic les costes pels baralts dc Llo
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pleg, quand els grops de la coixinera ja els macaven 

l'esquena, se n'en tornaven a casa.

Més, anà apretant la carestia; s'empitjorà el temps am 

la nova del gabaig, que ja començava a cundir, abo

cant-los a la guerra en defensa propria; s’esveraren els 

pagesos per la doble plaga; i cn Jep i la Maria, vejent 

mimvar les caritats, determinaren allunyar-se.

Fals, la dc les torres; Mura, la de les coves; Biosca, 

l ’encastellada; Suria, la del riu; Cardona, la de ies sa

lines; Solsona, la de la Sèu; Pons, Casteil-fullit, Sa

naüja, tot ho resseguien. Enconnats a la vida pidolaire, 

res del món els feia afrenta. Trascaven arreu, a la bona 

de Déu, lliures com les aus, sens encaparraments ni 

temences.

Sols per les borrascades, si s’esqueien lluny dc 

poblat, s’esgtaiava un xic la moça. Més, feien com 

les perdius: triaven sa xarpolla o el tou dc fanals més 

apartat de les rases, i, arredossant-s'hi, boi ben arrupi- 

dets, esperaven qu ’amainés el xafeg. El bonatxó d’en 

Jep, extenent sos braços com un perd i got ses ales, 

acotxava a la Maria, i l'espantadiça de la xicota, enco

ratjada al çalor de l ’abraçadeta, s'hi endormiscava com 

un Uodrigonet. 1 com s’en reia dels llamps, dels trons i 

dels ruixats, un pic allunyada la tempesta, i quand, 

abonançant-se el temps, contemplava enllà, al lluny,
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aquell arc de Sant Martí, entreteixit de vius colors, que 

s’esvaïa amunt, amunt, atravessant els nuvols tins a 

confondre’s am la serena volta!

Al bo dc l'istiu, reventats dc corre, ofegats per la cal

da, enceses ses cares per la suor, quins rastres s’hi co

neixien com si hi agués llaurat per elles un caragol bo

ver, s:endormiscaven a l'ombriu d'un roure. Son cap 

sobre la coixinera, abonyegada pels crostons; el cabaç 

als ulls, escupint el ressol que traspuava pel fullatge, 

com liumenosa boirina; ajaçat son cos entorn la soca, 

a tot pler, sens miraments ni escrupuls: aixís passaven 

els mitj-dies, somiant en son estaí, fantasejant sa des

gracia. Si apretava la xafogor, embestien pel torrent. 

Allí, en el gorg més somer, en la bassa més clara o en 

el toll mes embaumat, arran de la riba, clapada de ma

tolls, qu'els guaria de la soleiada, s’hi banyaven fins a 

esgarrifar-s’hi. Primer hi entrava en Jep, boi nu, d'una 

correguda, capbussant-s’hi tot-seguit per aborrir la 

fredor de l'aigua. Apareixia de nou al som del gorg, 

per escorre’s els cabells i refregar-se els ulls, i, ajaçant- 

s’hi dc cara al sol, hi nadava una estoneta. Ajogaçada 

la rossa allavors, li escarnia els gestos, posturejant-hi; 

la ruixava en Jep a mostes, somrient-hi; s’hi arriscava 

la moça, amenaçant-lo amb un terròs o el tosiava amb 

una canya, boí pregüntant-li «— Conts Déus hi hà?»; 

fins qu’en Jep, capbussant-s'hi altra vegada, desitjós de
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rabejar-s’hi, s'esmunyia endins, per reeixir al peu dc la 

riba.

■—No t’ofeguis, tu!... Teíi-te compte!... E i!— repetia 

ella, tot resseguint el marge.

Pellucava uns bagots de mores mentres s'hi regalava 

en Jep, i als crits del bordegas, mitj aixugant-se encare 

al batent del sol, s’apropava a l’aigua.

— EU... Jep!... L lunya’t, que pas vui qu’em goitis!—  

feia la moça, sobtant-lo a mitj vestir.

L ’empentava enllà, d'esquena al cingle, i, cercant un 

redós, un raceret derrera els codols, se desfeia de sos 

pellingos.

— Llunya’t, Jep, que pas vui qu ’em goitis!— repetia.

Mullava’s els peus primer, les cames aprés, fins a ge

nolls, i esbandint-se el cos una estona a copia dc gra- 

padets d ’aigua, tot reprenent— Llunya’t, Jep, que pas 

vui qu ’em goitis!—se n ’eixia del gorg. Xipollejava un 

xic per la vora, escorrent-se l ’aigua amb ei cantell de la 

nià; s’assecava una estona al sol, ben arrambada derre

ra el codol; i vestint-se am quatre salts, com si l'empai- 

tessen, aguaitava a son companvó. En Jep, amatent a 

sos crits, hi compareixia amb un ramellet de margari- 

doies, que la moça es feia seves, o amb algun flaviol 

de canya que s'havia engirbat en tant, i, carregant-se els 

falos, reprenien el vol.

Més alliçonats en son ofici, ja sols captaven a la se-
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gura. Què els podien donar, fòra del grapat d'aglans o 

del rosegó de meuca, aquells cents d ’infeliços, que no 

tastaven arroç sinó pel segar i pel batre? S'ho rumia

ren atxís, i, triant-se la parròquia entre la gent de cabal, 

se l'aconductaren com ho feia el metge. D ’allavors 

ençà son plany Dos germanets!, llençat am veu es

llanguida desde el dintell de la porta, ja no fou rebut, 

com abans, amb un condolgut Déu vos am pari!«— Dos 

germanets!»*— Ah!... Sou valtros?— els deien les pa

drines .— 1 què es corra del gabaig?» Se n empescaven 

alguna tot cruspint-se els deixos, rescalfats asa arribada, 

i, encabaçant-se els rosegons i refregant-se el ventre, 

s'en despedien fins a l’altra eixida.

Tampoc s'oblidaven de les iglesics, a les qu'hi acu

dien per aplegar-hi el penelló quand hi feien algun be
o hi celebraven festa grossa. Per Santa Creu ne resse

guien! Com els pans eren de matafaluga i no els esca- 

tifenyaven gens, puix qu ’els parroquians ne bestreien la 

farina i fins els pastaven per torn, pas s'en oblidaven els 

bordegaços. Quina diada aquella! Trascaven pels blats, 

saltant per les creus, fetes ambarsos i oliveres i subjec

tades per rocs, qu'els pagesos hi posaven per allunvara 

les bruixes, lliures fins al setembre, qu'es quand els hi 

atien les pedregades; i tot manxant a les fadrines que 

s’ensopegaven pels camins, seguint cl vol dels voliolets 

per endevinar de quina banda els esdevindria cl caça-
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dor, apretavcn a corre dret a les iglesies. Prenien mis

sa, arreplegaven son pa un cop ja llesta, nc mendicaven 

uns quants pels que restaven a casa, inseguint la con- 

suetut, i, çarregant-se el fato a l'espatlla i am son pe~ 

nelló a la boca, s’esmunyien com a fures. A Sant Just 

els feten més xics; a Ardevol, més grossos; a Llovera, 

més plans; a Su, rodons. De tot se n ’adonaven!

A l ’arribar a ses cases, xics i grands, tots eis eixien a 

rebre. Els grands els acullien amb una mirada de rego- 

neixement, que s’allargava fins a l'envalum de la coi

xinera, cn tant la mainada, saltironejantentorn del so

brevingut, pidolava, desficiosa, un penelló de moresc, 

qu el ma 0 la teta s apressaven a donar-los.

13
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SEM PRE AM UNT

Cap a la tardor, pressentint lo cru de l'ivern, més ri

gorós aquell any encare, els mendicants resolgueren 

prevenir-se. En Jep rebé en almoina uns esclops esber

lats, unes caices de vellut bon xic oldanes, i un pellicó 

revellit, arreplegant per a la Maria un mocador d ’erbes, 

ja boi esllanegat, un giponet de piteu, estrafet dc m i

des, i uns esclops de pastor, oberts dc les punteres. Era 

cl parel! mésdesmarxat; emprò, com s'ensopegà esser cl 

més xic, se l'acomboià la moça. Per cert que li venia 

tant balder, am tot i forrar-lo dc palla, que s:hi entre

bancava a cada punt. Si tenia uns peuets lo meteix que 

dugues pinyes!

Quand al Miracle repartien sopa, soptaven el tom 

per deixar-s’hi caure. Quins alegrois els de la petita per 

Panvespre de festes!

— Mos calfarem la panxa, ei, Jep?... I ens ompliran 

les olles, fa?

— Fumere si ens ompliran les olles!—esclafia en Jep, 

salti ronejant-hi.
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Allans a posta de sol s'esqueien per les garrigues.

— Conts tupins te n'has dut, moça?

— Carau!... Jo, tres: pare, fill i esperit sant, goita!... 

I tu?

—Jo?... Repara.
Regiraven els cistells, enriallats una estona per les 

mesures de la terrissa, diferentes dc cabuda totes, i, boi 

garlant dels de ses cases, empreniant-les amunt.

A l'assolir els prats, ja fet cap-vespre, en Jep enfeixi- 

nava uns brugs, dels quins la rossa en feia manadets, en

tortolligant-los am fanals, per a servir-s’en com de teie- 

res al trencar pels boscos. Més avall els encenien a la 

llar de la propera estada o a la pila dels carboners, i a 

bots i a corregudes, enjogaçant-s'hi com a dimonis, re

prenien son camí. Reguitzells de llums, esgarriats com 

a fogs-follets, trepaven arreu la fosca, descobrint als 

pobriçons dels envolts, que formiguejaven pels via

ranys, atrets envers el santuari per la saborosa farum 

de les marmites. Les teieres dels que costejaven enllà, 

per les dotades, amagant-se i reeixint soptes com una 

pluja d'estels, produien a la parella tant agradós efecte 

que s'els ne duia la vista. Com hi gosava la moça! Em- 

prò, en una d ’aquelles nits hi agafà una basarda!...

Era una nit de vent, una nit de vent qu ’ho arrebas- 

sava tot, ta! com si s’aguessen desencadenat les brui

xes. Gronxava els arbres, blegava els plançons, ajupia
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els blats, regolfant arreu, irat i bramulós com engelo- 

sida fera. La moça obrí la vista, clucada feia poc pel 

remolí d ’una ratxa, i a l'endreçar-la al lluny, ovirant al 

santuari, s'esferei tot-d’una.

— Ai, Jep!— esclafí, repenjant-se-li al coll d ’una bran- 

zida.

— Prò, què tens?... Què fas?... Quina t'en passa?— es

clatà en Jep, tot esglaíat per l'escomesa.

Esporucada la moça, ni alè tenia per a dir-ho.

— Lo llop!... Só vist lo llop!... A llà!... Derrera els 

pins!

I s’aferrava an en Jep, i tant esverada ho deia, que se

li erissaven els cabells, petant-li les dents i tot com un 

jog de castanyoles.

— Amb uns uis rodons, ensofrats, sagnosos!—afegia.

En Jep girà la vista entorn, i, adonant-se d'unes cu

ques de llum  posades a l'cnforcament d'un pi, se des- 

empellegà de la Maria, esclatant en ferma rialla. Més, 

la poruguesa la dominava tant, que tremolà lins al me- 

teix Santuari (i). La vista de la gent, d’aquella bubó 

de gent que formiguejava arreu, aixamant-se pel pati al 

trasbalsar-hi (es marmites; la fumerola de la sopa, en

lairant-se amunt al destapar-les, com avisant als ender- 

rerits; el soroll dels plats i les palestres dels mendicants 

disputant-se el torn; i, sobre tot, el caldo, la fortaleça 

del caldo, quines primeres xarrupades encengueren a
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la moça, foren, junt am les set ores de jeia, cl veritable 

remei de sa basarda.

Més enllà s'encapritxaren ea seguir les fires. Enlle- 

minits per la de Torrenargó, en la quina, a més. d’aple

ga r-hí alguns dincrons guardant remades, s'hi atiparen 

de valent, no en deixaven una. En la de Torregarsa 

s’escaigueren al ple del rebombori promogut entre els 

firetaires i els cobradors de Solsona am motiu dels 

mals de Rei, qu'els marxants, per mor de )a carestia, 

pretenien s'els hi condonessen. Aquella liarga cxplana- 

da, rublerta dc fato, ont els liretaires, vinguts de cent 

llegües lluny, l ’agombolaven cn estives (esclops, eines, 

piteus, robes dc montanya i forasteres, i ormetjos de 

tota llei), entornades pel bestiar, acollat pels marges; 

pels bodegaires, que duien cl beure als omes; i els bar- 

raquers, qu'els coïcn la minestra. entafurats dins sesco- 

furnes, semblava en aquell moment el vivac d'un gros 

exercit. Xisclaven els fi re tan s, baladrejaven els cobra

dors, alaria la gent esdevinguda a tira, tot acoblant-se 

en rotllos; i era tal ei brugit al confondre’s amb els 

brams i renills del bestiar, esverat per la gatzara, que 

ressonava al lluny fondo i paorós, com si hi caigués 

una tempesta. Pujaren dc tò els crits, vingueren les 

amenaces, volà enlaire algun roc, esbargint als de la 

renda, i sort agueren aquèts dels guarda-boscos i eis 

moços, que s’hi ficaren pel mitj, puix si es distreuen un
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punt més no n’entra cap a Solsona. Hi trobaren més 

quartos en Jep i sa companya, un cop apiegada la firal 

Sobre tot per les soques dels arbres, qu ’era ont els trac- 

tantsen bestiar h i ajustaven e! preu-fet i s’hi alleuge

rien de les unces! Com amb el xibarri dels cobradors 

ningú s’hi entenia! (2)

La passa dc ia gripa per poc eis torba la de Torà, !a 

dels garrins, que s’esqueia per Sant Anton, lo dels 

ases. Era la gripa com una mena de garrotillo qu'ata- 

cava a les criatures, i aduc als grands, be qu'en pocs 

cassos, escanyant-los en curtcs ores. Deien si la duia el 

francès. Per la fira de Santa Llucia n ’anà cundint la 

nova am son rastre d'esglaiadores fetes. Les mares, es- 

petarrades de sa malignitat, resguardaven a sos fills dins 

lo més fons dels casals, tal com si llegendaria fera, ar- 

rupida fòra el porxo, els aguaités per engolir-s’els.

La dida de la rossa era una de tantes.

— Pas vui qu’et mogués, Maria!— li digué al retornar 

d ’aquell vol.— Amb això que corra... No!... No!... Déu 

nos gord de caur’hï!... Ja no s'ho valdria el sust!

•—No!... No!... Que no es moga!,,. Que no cs moga!—  

afegia el didot, fent cara al mal temps.— Déu nos gord 

de caur'hi!

Soptada la MariaJ, ni tingué l'esma de contestar- 

los, El record d ’en Jep i l ’esment de la fira de Torà, 

que mai havia vist, l'encoratjaren de sopte, i, al
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çant-se de l'escó, ont s'era asseguda, contestà amb aire: 

— Pas a mi em fa por açò de la gripal... No!... Lo 

qu’és a ía de Torà só promès anar-hi!... Fa que m ’hi 

deixareu ’nar?... Pla calria!... No hi só estada mai!... 

Mai!... I açò de la passa és per'lli, pels llunys!... Déu 

sab aont!... Si per ’quòts baralts pas s’en parla!

— Prò, moça!—afegí la dida.— Mira qu'etfasgrand!... 

Mira que ja ets grand... 1 açò d'anar pel món aixis, 

adobant-se els temps, pas pod-ser de durada!

— Pas pod-ser de durada, moça!... Mira qu ’et fas 

grand!... Mira que ja ets grand!— repetí el dido, tot 

punyint un magaionet i resseguint am condol Torta.

La moça es capficà; rumià una estona, sospesant els 

mots de sa dida, que l'engrandien en un moment, in

clinant-la i tot a creure-la; més, pensà amb en Jep, amb 

els garrins, am les íires, aont tant be s'hi trobava, i, 

esbargint tota incertitut, hi esclatà resolta:

— Beno: m'arribaré a Torà, tot fentlo tom, i, ja qu'ho 

voleu aixís, a la tornada em quedaré am valtros!

Remugaren una estona els didos, amanyagà’ls un 

xic la moça, ploriquejaren tots més endevant, i, ja con

vinguts en ia transacció, despenjà cl cistell aquella i 

s'en tornà a la capta.
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ESCAPANT DE L E S P A R V E R t

Pels joncars dc la riera la Maria cs topà amb en Jep. 

Tot arrupit pel griso, que començava a senti r-se, allí 

s’esqueia el xicot, amoratat cl nas, mitj balbs els dits, 

embotifarrats pels pcneflons, que s’aconsolava fregant- 

s'els, boi esperant hi comparegués la moça per empendre 

la via.

— Pas t’auria conegut!— esclafí la xicota, vejent-lo 

embarretinat fins a les orelles.

■—Fumere!... I com és qu'hages estat tant tardana?

— Carau!... Com qu’ha vingut be de prim com no 

em deixen moure!

-—Fumere!... Va de bo, Maria?... 1 doncs?... Quina 

n ’és estada?

— Carau!... Per xò de la gripa primer, i empués... i 

empués... perquè só massa grand, veies!

Quand en Jep entengué lo de massa grand, per poc 

s’hi trenca de riure.

— Tu, massa grand?— esclafí, apamant-la amb una
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ullada,— Massa grand!... Massa grandl... Que t’has to

cada, Maria?

— Carau, Jep, pas t'en fumis!,.. I tu, què hi entents 

d’aquestes coses?... Mira: com qu'en ’cabat d'aquèt tom 

ja no em mouré de .casa, veies!

A Foir-ho el bordegaç, que fins se li atabellava la 

cara dc tant riure, soptà tot-d'una la rialla, enseriant- 

s'hi per moments.

—Si que va de bo, moça!— remugà, tot fregant-se els 

penellons, que ja tornaven a enverinar-se-li.— Doncs di

gues que ja no ens veurem més, fa, si no ixes a cor

re-la?

La moça no respongué. S ’estirà de puntetes, enca

rant-se amb en Jep, i, fixant en sos ulls aquelles gotes 

d ’oli de ses nines, sacsejà una estona les espatlles.

Poc aprés remuntaren la clota, tot capficat el xicot, 

un xic tibada la Maria, com enorgullint-se d ’esser ja 

grand; més, amdós, muts, retrets, al pas, i am els ulls 

enllà, resseguint les giragonces dc la carretera. Al dei

xar la baga de càn Coll, el bordegaç s’hi aturà de sopte.

— Sabs que só rumiat, Maria, boi caminant?... Que 

pas vui tornar-hi a ta capta.

— Que va de bo, Jep?

— Mira: perquè só massa grapd, veies!

La moça, qu ’es bufava els dits, un xic arro.nçats pel 

fred, esclatà a riure com una boja.
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— Pas t’cn fumis, Maria!... M 'ho só rumiat aixis, i 

aixis ha d ’esse!

— I que faras?

— Mira: cm llogaré per pastor, per rabadà, per... lo 

que s’escaiga, veies!... I tu?

— Be prou ne besquejarà la dida!... Més com, si els 

temps se posen bons, no em mancarà feina a casa!... 

Be baixaras per festes!

— I jugarem al truc!

— í ballarem una xica!

—I...

Ja parlaven fins dc casar-sc, quand, al deixar la riba, 

soptats per la m unió de gent que s'esqueien a Rieroles, 

s’hi encaminaren a corre-cuita,

— Quina en deu passar, Jep, que s'hi atupeixin aixis? 

—digué la Maria, boi embestint la dressera.

I tot just se n'entrava al troç, oí que l’anomenaven.

— Tu!... Escabeiadota!.,, V ina ín  aci, que fonyarem 

labrema!,.. Vols?... Mos partirem la dita!... Sempre fan 

de bon aplegar sis cortos!

Era el bailet del pa, al qui avien llogat els de Riero

les per a matar els galapags de la bassa. N ’hi avien! 

Maria de Déu! A copia de no vuidar-la (l’creu mai l'era 

vista aixuta) hi campaven dc tal llei, que tant pujava e! 

gruix del llot com el tou de Ics bestiotes. Més, arribà 

el punt dc qu els animals, que no tenien altra bassa per
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abeurar-s’hi, s’hi desvetitrellaven a cada pinso, i els de 

Rieroles, sospitant que lo qu ’els emmalaltia era l'aigua, 

i que lo qu'els niatzinava i'aigua era el verí dels gala- 

pags, ja no tingueren gota de repòs. Cridaren al senyor 

vicari, qui comparegué als vuit dies, aprés de missa; li 

feren benehir la bassa, armat del salpacer i amb el lli

bre dels resos; hi llençaren sal; més, veient que ni am 

la sal ni amb els exorcis n’eixien, determinaren vuidar- 

la. Es lo qu'els deia el pastor:— Fòra la jaça, fòra la 

cria!— Un dels moços agarrà una arpella de les qu’en 

diuen sisenes, un altre s’amaní amb un xapo dels 

grands, i, un cop ja vuida la bassa, començaren l ’exter

m ini, Lo de l ’arpella enterrava l’eina al fons del llot, 

llençava la farda un xic enllà, al peu del camí, qu'es

campava el del xapo, i a cops de pla aquèt, o mesu- 

rant-Ies-hi pel nu de 1 ’emmanegamenta si eren dels 

grossos, xafava els galapags, trasbalsant-los tot-seguit a 

l ’ort, per a barrejar-los am la mercaderia. Al bo de 

la feina s’hi escaigué e! bailet del rosegó, que seguia el 

tom.
I _ ,

— Cont me doneu si us ajudo?

— Sis cortets!

— Dotze!
—Alo!... I apreta el puny, que s’hi emmunyoquen! 

— afegí el del xapo, etzívant-li l ’eina entre peus.

La farda retinguda cn la pala, desprenent-se am l ’aire
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de la branzida, revestí arreu al bordegaç, tapant-li am 

sa fetor els nassos. *

Tot ajogaçant-s'hi el bailet. hi anà agafant tal faïle— 

ra que, no abastant-li el xapo per a reventar als 

animals, s'hi posà amb els peus, com qui fonya 

brema.

Aixís, arremangat de calces, empastifat fins als ge

nolls pel llot, mascarat arreu pels llapiçosos esquitxos, 

suant a llàgrima feta (unes llàgrimes negres i espesses 

com sutge, que li resseguien tota la cara); aixís, 1 lord, 

endiastrat, fet una furia, me l'ensopegà la Maria.

■—Uix!— féu aquesta, decantant-se vers an en Jep.— 

Tornem-s’cn, tu?

En Jep, fastiguejat, s’hi entregirà d'espatlles.

— Tornem-s'en, tu?— repetí la Maria, fent-se l'escara- 

fallosa.— Sols en veur'ho ja friso!... No diu que llencen 

verí?... Alo, doncs!... Fugim !.,. Fugim-né!

Ja empentava an en Jep, quand el bordegaç del pa, 

ataleiant-s’en, les emprengué am la moça.

— Q u ’aneu a Torà?... Ya qu ’aneu a Torà, tu, esca- 

beiada?... Si us espereu, ving!... Alo, que m'hi afanya

ré!... ’Nirem dc colla!... Vols?... Voleu?

1 com en Jep i la Maria ja es calaven a corre, el bor

degaç, etzi van t-los entre cap i coll unagrapada de gala- 

pags, regalants encare, seguí cridant-los:

— Tireu per dalt, pels garrigs, dret als prinyoners...
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Pla vos conseguiré d ’ací una estona!... Sentiu!.., Ei!... 

Per dalt!,.. Pels garrigs!... Jo també hi ving a. fira!

Més en Jep i la moça, posats a gambejar, no s'ente

nien dc lo qu'els deia.

Lo griso anava minvant. Atemperat l'airet per les 

ullades de so! que s'extenien peis esquenalls dc !es ser

res, retornava am ses tebioses alenades al fredolic d'en 

Jep i a la frssosa dc la Maria, llençats a fer camí per 

rescabalar-sc del paro. Caminaven aplegats, junyits pér 

les espatlles, com una parella de bous, tant arrimadets 

que ses ombres, al allargar-se pel terrer, se confonien 

en una sola taca.

Tot vorejant altre cop !a riera, en Jep esgarrià els 

ulls dc la riba per a clavà'ls en sa companyona.

— Tu, moça, no t etjegaran de casa, els didos, més 

endevant?

•—Aquesta sí que fóra bona, Jep!... í perquè?

— Per enviar-te a servir, fumere!,,. Qu'hi ferasa casa?

-—Mira: estar-m'hi, carau!... Què hi fa la dida?,.. 

Tot-om é bo pera la feina!

En Jep no insistí més. Adreçà el cap, esbargí pels 

marges sos ulls, atrets pels arbriçons de les ribes, i, 

adobant-se la coixinera de l ’esquena, se desgafà de 

la moça.

— Ferem nit a les Aguïetes, fa?—digué la Maria, ado

nant-se del alleugeriment de ses espatlles.
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— I eixirem a entrellusca, amb els firetans,— respon- 

g.ué-li en Jep.

Quedaren entesos, i, apressant més el pas, continua

ren sa via. Més, era tant lo qu’els encaboriava la per

sistent idea de sa crcscuda, que remataren el camí 

muts, retrets, encaparrats, sens que mitjanças entre els 

dos cap més paraula.

L'endemà, a punta de die, tot fregant-se els ulls en

care, embroçats pel boll, cn Jep re peti a la moça:

— En ’cabat aquèt vol pas vui tornar-hi a la capta!.. 

Fins ho só somiat qu ’era massa grand, vós crcur’ho?

— Doncs, mira: jo també!— esclafi la moça, com cn- 

sentimentant-s’en.

Acollats amb uns de Sanahuja, que duien a vendre 

els garrins, s'encaminaren dret a fira.

Encare era ben fosc. En Jep i la Maria, arraulits pel 

fred (un griso parat, q u ’encetava la pell sens adonar- 

s’en), s’arrimaren a la teiera del fíretà per a reíer-s’hi. 

Ses cares, enceses pels flams dels brugs, sobrei.xien en

tre les ombres com a caps tallats o com testes de sera- 

iins destacant-se del fons de betumat quadro. Pas se 

deien un mot. Eis garrins anaven devant, aparelladets, 

morro-terrós, que furgaven per l'erbei d'estona en esto

na; seguien els mendicants, bufant-se els dits, ben arre- 

dossats al de la teiera; la muller del firetà, am son go- 

daiet al devantal, llençant escrui.xidors esgüells, venia
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a rerassaga; rematant la currua son fili, agafat a ses fal

dilles, somicós pei fred i tot engabanyat amb el tapabo- 

ques dc son pare.

Feia un matí quiet, umitós, reposat. L'aire era tant 

fi que les fulles dels arbres apenes es movien. Llevat del 

ressò dels passos, dels espetegs dc llengua aquissant als 

garrins, i dels cops dc branquilló de l ’ome al desarram- 

bar-los dels conreus per estrenye'ls pels caminals, cap 

més remor retentia. Lo pas d ’altres currues, al topar-se 

per les bagues, esbargia un xic la solitut.

— Bon dic!

— Déu vos dó bon die!

— Cap a 'l’orà?

— Què s’ha de fer!... Veurem com marxa.

Quand arribaven a Torà s’alçava el jorn a tota 

pressa.

— M'apar que s’hi escaurà gent!— deia el dels garrins 

a la dóna, adonant-sc de la bellugadiça.

La plaça era ja un mosquer. Firetans i bodegaires 

trasquejaven a corrc-cuita per son entorn, amanint-se 

per a la venda. Els marxants, qu'hi eren escassos, des- 

cosien les xarpellcres, tot armant els fotils per a la pa

rada; los del bestiar, apeixant-lo amb un xic de vert o 

una mosteta dc gra, l ’acoblaven cn rodona, tot aixeri- 

bint-lo amb el brug; els bodegaires recomptaven la gent 

esdevinguda a fira per endevinar els toms que donarien
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ses paelles; en tant els barraquers, resseguint la recua 

dels enderrerits, que s’atupia pels porxos, es fregaven 

les mans, no tant pel fred qu'hi sentien com pel giro 

dei mercat, qu’acabalaven asa manera. Elsarribats més 

amatents, asseguts al caire de les pedres qu'enrotllaven 

ses fogaces, trasbalsades allí per servir-s’en de fogó, en

raonaven de sos negocis a l ’escalf de la llum, de la ro- 

jenca llum  dels branquillons de pi, qu'els encenia el 

semblant, tot retornant-los de la fredorada.

En Jep i sa companyona s’avien acomboiat feia es

tona. En Jep guardava uns garrins; la Maria, unsgo- 

daions; un parell de godaions rodanxonets i blancs 

com a formatges.

A l'eixir el sol ja no s'hi entenien. La gent fressejava 

pel firal, concertant aqui, sospesant allà, regatejant 

arreu, feta un abigarrat embull q u ’aduc atolondrava de 

veure. Els crits dels uns i els botzinaments dels altres 

s’esbargien enllà, remorosos, com si fendissen l ’espai 

aixams de rondinadores abelles. Començava el bo del 

m ercat.

—Ja en só venut un!— cridava la Maria an en Jep.

— Jo, cotre!— responia en Jep, baladrejant desde cl 

remat i assenyalant el nombre amb els dits.

Eren sos amos quins els avien venut; més hi posaven 

tal empenyo en el trafeg, que ni que les parades fossen 

propries.
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A l ’ora d ’esmorzar, cn Jep s’acollà am la Maria. As

seguts entorn dc la fogaça, am son plat a la mà, acu- 

rullat de monjetcs fregides, i am son boci de cansalada 

cn sa vora, poc se recordaven de les gebrades. Per for- 

rar-se més el ventre, acostaven al foggroixudes llesques 

de pa, que s'amanien am llard aprés de torrades, em- 

passant-se-lès de calent en calent i amb el meteix delit 

qu ’una lleminadura. Un trago de vi els esbandia el 

gargamelló, i, més contents qu ’un gínjol, sols retreien 

ses glòries.

— Pas é tot hú, açò o lo de casa!— feia en Jep, espete

gant de llavis.

— Carau, be pods dir-ho!— reprenia la moça, encare 

am la boca plena.— Q u ’et daven a tu?

— A mi?... Repara: pa de meuca i un grapat d ’aglans 

per esmorzar... Per dinar, no caldir-ho: farro i blat fre- 

sat, amb una boleta de sagí, que maurava la mare dins 

una xicra... Per sopar, verdura... verdura del riu, en

tens?... Fonois, roelles, creixems, Uacsons, enciamets, 

bullit tot a corre-cuita i sens amanir-ho amb oli, com 

la calderada pels tocinos.

—Te fum, Jep!... Igual que casa, llevat qu ’el pa era 

d'aglans i q u ’envers d ’aglans mos daven prinvons.

—Tot é hú, fa?— repetí cn Jep, queixalant el caire 

d'una llesca.— Fumere!.:. Fumere!

I es calaren a riure.

14
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A l 'aixecar-se per retornar al remat, el bordegaç del 

rosegó va soptar-los.

— Carau, moça, que vèns godais?.,. Com te ya la 

venda?... Tau tau, eh?... I tu, què gordes?... Trujes?... 

Ne vos baratar un parei per un berro?... Cordo berros... 

Cap enllà, al cap^de-vai dc la plaça... Be, moça, be!...

Com no m ’esperavau a ir?_Quines fugues!... Perquè

anava tot ltord, fa, am lo dels galapags?

En Jep no respongué. La moça, qu'el tenia de cara, 

s3csà cl cap, tot reganyant-li una ganyota.

— Ho veus, també?—afegí el bordegaç, fent redringar 

els quartos de ses butxaques.— Are en ting, que no en 

tindria!... Vós qu ’et compri un mocador, rossa?... 

Mira: et mcrcaré un mocador, un de grand, que no s'et 

refredessen les espatlles... Si m'en falten n’empraré aí 

dels berros, entens?... Quand te veí tant guapota!—es

clafi, tot posturejant-li la barbeta. 1 es calà a corre com 

una fura.

En Jep restava mud, sorprès, parat, no sabent com 

empassar-s’ho.

— Sabs qu'és molt joganer lo pallardaç?— csclatà !a 

moça.-—Si em masega altre cop, li vento plantofada.

A lguna cosa anava a dir en Jep; més el retorn del 

bordegaç li nuà la gola. Venia corrents, adalerat, 

suant, amb el goig als ulls i ta rialleta als llavis.

— Fa qu ’et plau, escabeiada?—esclafí, amostrant-li el
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mocador que li duia, extès de llarg a llarg com una verò

nica. Era un mocador de cotó, de fons llampant,, encene- 

fa't de roses i fullatges.— Lo só mercat per tu, rossa!... 

Perquè no et costipis!... T ’escau, eh?... Jo diria!— I, tot 

allargant-li el mocador, li acaronà de nou la barbeta.

— Pas vui qu'em paupis, sents?— botzinà ia moça.— 

U ix!... Lo farcit!... A lo!... Fuix-me d'aprop, qu’encare 

puds a galapags!— Digué. 1 l'empentà tant blanament 

amb cl colze, que, més qu'acció de rebuig, aparentava 

manyagueria.— Pas t’el vui!.,. Pas t'el vui!... Sents?— 

afegi, tot llambregant-lo dc resquitllentes.

— Beno, isarda: té; emprò, m'hàs de fer u n ’tonet, 

va?... Un 'tonet i fòra, que s’hi conega que m'estimes!.. 

No t'esmunyis!... No te m'acotis!

— Uix!... Fastigós!... Estas?... Jep!... Que no ho 

veus, Jep, com me masega?

De massa qu'ho veia en Jep fins els ulls se li enterbo

lien.— Si no fosses més grand...— rumiava, tot reullant 

a l ’atrevit. Els planys de la Maria, rebellant-se a llurs 

desitjós, l ’encengueren dc sopte, i, empentant al borde- 

gaç, l ’amonestà am quatre de les agres. Els gelos, que 

conegué ans que l’amor, l'engrandiren tot-d'una.

— Que be t'expliques, carau!... Ni el rector a la tro

na!.,. Emprò, vès si hi valen tos grunys, qu’are n ’hi 

leré un parei, veies!... Un parei!—afegí, tot allargant ei 

morro i abalançant-se a la moça.
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En Jep s'aferrà a ses espatlles, estrevant-Io; cl borde

gaç, atiat pel despit, li ventà una morma, tot desfent- 

s'en; s’encoratjà el menut am la punyida, i, agarbo- 

nant-s’hi irat, com un gos foll, més que pel cop per 

l'espeteg de les besades, l'entrebancà am sos peus, ro

dolant amdós per terra. Reblincà’s el grand, ajaient al 

menut, q u ’aduc s’hi feia am les ungles; subjectà'l amb 

un braç mentres l'apunyegava furiosament am l’altre, 

boi guitzejant a la Maria, que fressejava per despartir- 

los; i tant s’hi enfeinà lo mal esperit en ataconar an en 

Jep, que quand els tíretaires li tragueren de sota rega

limava. sang per tota sa cara,

— Verge dels Sants!— féu la Maria al veure-ho, tot 

acostant-se an en Jep amb cl mocador del bordegaç per 

aixugar-li el rostre.

Redreçà’s en Jep, rebutjà el mocador d'una colzada. 

resseguí el terrer amb un cop d'ull, s'adonà dels rocs 

apostats a son entorn, encare fumosos de la teca, i, ar

replegant cl més feixug am ses dos mans, etzivà’l am 

tota furia contra el murri.

Un ai! esglaiador, eixit dels llavis dc la Maria, sor

prengué a la gent, ja distreta en ses cabòries.

— Què és estat?... Com ha sigut?... Qui t’ho ha fet?— 

preguntaven al ferit. Més el bordegaç no responia.

Estabornit pel cop, alií s’esqueia, badat el cap, con

fosa sa cara per la sang, que li rajava a doll fet, tot
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brut per la pols, deixat anar de braços i de cames, 

com si ja ni gosés moure:s.

AI retornar-lo els liretans, esverats per aquella feta, 

llençà tant esgarrifosos crits, q u ’arreu del firal s'oïen.

— M ’ha matat!... Ai, Déu, que m'ha matat!—alare- 

java. .

En Jep i la moça ja Déu sab ont eren.

Quand el bordegaç, revenint-se als aspergís dc les 

dònes que li rentaven la nafra, s’incorporà una mique- 

ta, Ja Maria soptà an en Jep en lo més pregon d ’una 

bauma.

— Qu'has fet, desgraciat!... Cal que fuges!... Cal que 

fuges!... Apressa’t!... Apressa’t, que no t'engarjolin!

En Jep, prou esporucat de sí, perdé els estrebs de sa 

fantasia, i am l'angoixa en cl cor i el desvaríeig al cap, 

sempre pensant que l ’empaitaven, s’entafurà pel bos- 

quim , rabent, sens aturador, lo meteix qu endut per un 

estol de bruixes.
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A L-ESGARRIADA

Quin esglai lo dels primers dies! Els degotalls d'una 

fontinyola, la remor de la fullaraca, els xiulets del vent 

al regolfar pels fondals, el trontoll del carro d ’un tragi

ner, l ’espetcg d ’una fona, els glapits del bestiar, fins les 

passades dels muixons, que s’esplomiçaven al sol, tot 

gronxant-se al suau va-i-vc d’una branqueta, li causa

ven t remolins.

EI bordegnç del pa ja tenia encrostissat el trenc, 

qu’encare en Jep, contorbat per la feta, ni es fiava de 

ia seva sonibra.

A l deixar la Segarra s'anà refent de mica en niíca. 

1 tirà amunt, i sempre amunt, amb ei plany als llavis i 

el cabacet al braç, qu ’és el passaport dels pobres, tot 

esmentant a sos pares, alarmats persa fugida; tot anyo- 

rant a sa companyera, la rossa de la vall, sa germana 

de vol, q u ’abandonà en mitj dels garrigs, espalmada 

pel tripijog i esgarrifada per l'ansia. Cap aont la duia? 

Ell pas ho sabia! Enconnat a la vida rondallera, poc 

besquejava pels indrets. Era un paquetaire qu’escapava
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dels parrots amagant el frau pels revolts dels cingles; 

sols qu ’el fato el duia endins, molt endins, abscondit 

entre els replegs de sa conciencia. Llevava’s de matí, 

com els aucells; seguia cl tomb, mendicant pels casals; 

enfilava les tasqueres, qu'es perdien amunt, tomant les 

plujes al dessobre; i. en fent-se-li nit, cercava el jaç allí 

meteix ont anava a raure.

Deixada la Segarra, atravessà la Montanya; embestí 

pel Llussanès, fent cara a la neu, tot escapant dels fran

cesos, que devallaven a marxes dobles; s’entafurà per 

la Garrotxa; i, aprés quinze dies de trascar a la ventu

ra, s’escaigué pels envolts d ’Olot.

Aquella dita de que ja cra prou grand li rautà de nou 

al cervell, i un vespre, que l'amo d ’un ostal ont demanà 

acullida l'amonestà perquè no prenia ofici, rebaté el ca- 

baç d'una revolada. Dos dics aprés entrà d ’aprenent en 

un molí paperer de Sant Joan. L ’amo, qu ’era un ba- 

laire dels forts, sc compadí de sos pregs, i, endevinant 

per sos posats que no venia de mal sangro, s'el ficà a 

casa.

— Com te dius?... D ’aont ets?... Te plau lo tre- 

baiar?... Patiras una xica, ei!, que tots loscomenços 

son esquerraçosos!

En Jep respongué com calia, i mitja ora més tard 

ja l ’cnsinestraven en l ’ofici. Prou migrat al veure’s 

reclòs en aquella gabía ronega i estabellada del molí,
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clapat arreu per la molça, qu'és el rovell de la vcllu- 

ria, la cruesa dc l'estació acabà d'aclaparar-lo. Les 

feines dels aprenents solen ser tant feixugues! A quarts 

de cinc començava la passió. Agarra e! mall, trenca 

el glaç de la roda mentres l'aigua bull, fon els pans a 

calderadcs, repassa els calaixons d ’un en un, esgratinya 

les escletxes, i... au!... tornem-hi!

Cada die, en aquella ora del matí, desabrigat, en 

dejú, al marge del riu, amb un griso que se n’hi enduia 

el nas, i amb unes mans tant plenes dc penellons que 

fastiguejaven i condolien de veure. Fins en avent es

morzat li duraven les esgarrifances. Un cop refet amb 

el plat d'escudella o de sopes i la llosada de monjetes, 

remullades amb un xerric de vi, s'entornava al riu, a 

esbandir-hi els seials, qu'era la seva tasca. Se li posaven 

uns dits am la fredor de l’aigua! Inflats, encesos, clive- 

llats, molçuts, lo meteix qu'esbotifarrades salsitxes. 

Amb una coissor i uns fiblaments a tot-ora! La filía de 

Pamo, compadint-se del llàtzer, Si engirbà unes ditenes 

d’uns vells peucs que tenia, perquè s'hi emboliqués 

Fembotornamenta, i en Jep, sentint-ne el consol, li 

agraí amb un «Déu n'hi dó», qu’és l ’unic be dels po

bres.

AI tombar l ’ivern, el balaire, adonant-se de S’avenç 

d’en Jep, qui reparava am tot So dc l'ofici i ja dc tot 

s’eixia, cl posà per ajudant, assenyalant-li semmanada.



A LA BONA DE DÉU 2!7

Be s’ho tenia afanyat! Minyó més feiner qu ’eli no se 

n'esqueia un al molí! Els seials i les formes, els motllos 

i les pòts, tot ballava en ses mans, lleuger, com deneri- 

da joguina. Més endevant, enamorat de son garho el 

balaire, li condonà el temps d'aprenentatge que li calia, 

passant-lo a fadrí.

— Au!... Perquè et laccs ome!—’li digué, copejant-li 

l'esquena.

Una mirada de gratitud fou la resposta d'en Jep, qui 

s’abocà al treball am més coratge. Posat a la taleia, do

nava gust dc veure'l. Escampava la pasta, trastejava cl 

motllo, amania la forma; pessigava ets seials, encastant- 

hi cl full; els estivava a les banquetes per conduir-los a 

la prempsa, i de la prempsa a les póts, i... alo!... vinga 

apilar postes. El jDrnal, qu'el començaven a quarts de 

cinc i els durava fins a les tres de la tarde, era alluvors 

de divuit postes, de mitja resma cada una; emperò en 

Jep s’hi afanyava tant que, llevatsels fulls tarats, qu'els 

posaven de banda, descomptant-los del computo, sem

pre en treia una dc més, que la cobrava d'escreixes.

Per encertar el gruix de la pasta ningú el guanyava a 

cop d'ull, ni cl meteixamo.— De tantes lliures!— li deia. 

En Jep ullava la tina, entorn de l'arbret que remenava 

el caldo perquè no se solés la pasta, n ’hi posava o n'hi 

treia per adobar-la al punt, i, un cop la dava per llesta, 

ja no hi calien escandalls. Ni argensada am tirabuquet
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resultaven més justes Ics postes! Li tenia una quimera 

el majordom! En avent plegat, a mitja tarde, mentres 

sos companys s’esbargien, entavernant-se els joves o 

conresant son troç els emmainadats, ell gambejava per 

Ics costeres, anyoradiç, com aucell de pas qu'espera 

l'ora de tornar-s'en. Aixís sanà fent ome.

Una d’aquelles tardes, tot resseguint els sembrats, se 

recordà de son poble, de sa casa; de ta Maria de Vallfe- 

rosa, sa companyera de tomb; del bordegaç del pa; de sa 

terra, en fi; dominant-lo l ’anyorament am tal fermesa 

que resolgué arribar-s'hi. Es lo qu ’eli se mastegava. 

— Què hi faig aquí, sol, tot sol, am temps sobrer, a la 

flor d.e la joventut, llevat d ’estalviar, estalviar i adine

rar-me per res lluir-m'en?— I tot baguejant per la costa 

s’embastà l’anada. Veuria als seus pares, sos germans, 

la caseta ont havia nat, am som porxo ennegrit, res

guardat pels lladoners i els pollancres, ont hi niaven 

els muixons; els acabalaria el troç amb alguna peça 

als pobrets dc sos pares, un pedaç de marjal per fer-hi 

verdures; s'allargaria aprés fins a Vallferosa, soptant a 

sa companya, que se li llençaria entre els braços, ale- 

groïa de veure’l; i... A llò de conresar l ’ortet en eixint 

del treball, tot envoltat per la mainada, li formiguejava 

tant el cervell, feia alguns mesos!

Ja decidit, demanà el consentiment a l ’amo.— Be, 

noi, be!— li contestà cl balaire. Emperò, quand malicià
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lo dc la Maria, esclafí, somrient-s’cn:— I per això t'ar

risques fins allà baix?... f amb els rebomboris d'are?... 

Be prou ne tens aquí de moccs!... ! no gaire lluny !... 

No ets pas tant enze que no íes lluquis!— Digué, li fes

tejà l ’esquena a copets, i, enrialjant-s'hí de nou, s’en- 

dinzà pel molí. En Jep no atinava am cap. Rum ià una 

estona, revistant ses coneixences; més, res. Una, la sola 

que se li presentà a l'imaginació, l'unica que li acudi a 

l'esment, llevat de !a rossa; aquella fada d ’ulls bruns, 

que se li apareixia enllà, al bo de les gebrades, dcvant 

la turbina del molí, am Icsditencs de petic entre mans, 

guarint-lo dels penellons i aconortant-lo am ses dites, 

era... un impossible! Ell casar-se am la filla de l'amo! 

Am la filla d un balaire! Soptà el vol de sa fantasia, i, 

retornant-la an aquell temps, an aquell bon temps de 

la capta, dels n i l is , de la sopa i de les fires, s'encaborià 

dc nou am la fallera.

Vuit dics aprés, am la vara dc freixe a l'espatlla, el 

mocador de quadros al cap-de-munt, amb una xica de 

bazolia, ben cordades les espardenyes, enlaire la barre

tina, i embutits en un tomb de faixa els estalvis de tres 

anys, en Jep deixava el molí, encaminant-se am tota 

pressa pels indrets de la Segarra.
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CERCANT EL N IU

Tirà envers a Olot; les emprengué per Berga, esmu

nyint-se dels franxuts, que tot ho alarmaven am ses 

correries; i, embestint per Solsona, s’entafurà per les 

serres. A l'entrar en la Segarra li bategava el cor com 

les aletes d'un colomí al peixar-lo.— Ja hi arribem!... 

Ja hi arribem!—se deia, forçant la branzida. Capolat 

pel camí, assedegat per la pols, anyoradiç dels seus i dc 

ses terres, s’aturà al Miracle. Pouà el cantiret, el canti- 

ret d'aram, fermat al mur de la cisterna am feixug lli— 

bànt de ferro; traguejà una estona, desassecant-se el 

gargamelló, embussat pels remolins de pols; se n’entrà 

al santuari, a resar un xic per la Mare de Déu, patrona 

de la Maria; i, assentant-se al proper ostal, hi reparà 

ses forces.

Tot engolint-se la truita anà esmenant sos projectes. 

Passaria de llarg per Fontanet (be prou els trobaria a 

sos pares!), baixaria a la vall, emparaularia a la moça, 

que ja fóra una donaça, i, de retorn, cap a son niu. En
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lairà el porró, rubricant lo convingut, i, despedint-se dc 

la Verge, reprengué sa ruta.

Començaven les primeries, am son temps abonan- 

çat, am sa exuberancia de llum , am sa xardorosa vege

tació, am ses delitoses flaires, cordials del vijindant que 

s'entafura per les serres.

Tot fent via, en Jep ullava els sembrats, anomenant 

els troços que coneixia.

AI remuntar un torrentó, al peu meteix d'un marjal, 

cs topà amb cn Genis, lo del Sot, qu'esberjava els es- 

plets de la vorera. En Jep s’hi acostà.

— Cont hi hà d ’ací a Fontanet, bon ome?— li digué, 

per veure si el recordava.

Alçà el cap lo Genis, un cap pelat i rodonet, que su

rava pc! sembrat com carabaça pel som d'un gorg, i, 

aprés d ’encarar-s’hi, encuriosit per la sorpresa, fixà-li el 

terme de! camí, acotant-s’hi sens sospita.

— I jo qu'em creia qu'em coneixia tot-om!— remugà 

en Jep, que s’allunyava dels poblats, reparós de qu ’el 

notessen.

Boi esmentant a la Maria anà afanyant la costa. 

Quand arribà al collet va deturar-s'hi. Esbufegà, repen- 

jant-seal bastó; es torcà la suor de front i clatell, que 

sc li escorria a llagrima feta; i, extenent la vista al lluny, 

hi cercà la casa de sos pares. No es veia pas; més en 

Jep, trip-trapejant-li cl cor com una manxeta, l'endevi
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nava allí, per la boiró del fons, derrera cl serrat, al me- 

teix rempeu de la vessant contraria. Ja es decantava 

per encaminar-s’hi, aquissat pel anyorament, quand 

s’e.n desvià al record de la Maria.

— No!... No!—es digué.— Fins en tornant... Ho só 

pactat aixís, i aixís ha d'esser.— I tirà per la devallada.

Una olor dc mel l'atirà pels prats a l'embocar a la 

riera. Era una olor forta, que s’esbravava per l ’espai 

com si per l ’entorti traguessen arnes. Curiós cn Jep, 

ataleià el bosquim, llambregant els matolls que s’hi 

atupien. El gentil romaní, cl delicat funoll, el timó 

moradenc; i arç, rublert de flors, com si agués caigut 

una nevada; laromosa broira; el grat llessamí; l’arnica, 

de retallades fulles, com rosegades per ratolinets; el 

moraduix i la menta, el donzell i la sal via, tots expia

ven son perfum, arredossats pels rebolls, els aranyoners 

i Ics falgueres. Més com sa flaire no s’hi avenia amb el 

delitós olor qu ’atirà an en Jep, s’endinzà per la boscu- 

ria. Al vorejar unes mates alçà el cap; pessigà unes 

tiges com a cordills, que s'entortolligaven pel tronc d'un 

alba, emmunyocant-s’hi tins al cimal, i, aprés de pun

xar-se en ses fulles, consemblants a les de l ’eura, olorà 

sa blanquinosa flor.

— Ah!.., Ets ací!... Ets ací!— esclatà en Jep, assabo

rint am fruició sa esencia.— Pas te coneixia!

I, abastant un brot de l ’enasprat arinjol, el més llarg
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i florit que se li escaigué entre mans, s’el guardà per 

a la rossa.

Embarraçat amb el present, que conduïa am tot 

compte, tal com si fos per oferir-lo a la  Verge, agafà de 

nou pel rieral.

Ja s'hi anava acostant. Apretaria la gamba, i ans 

d'una ora hi fóra. S ’ho convingué aixis, i embestí per 

la riba. Per distreure’s visurà els conreus d ’una i altra 

banda.

— Quin an}r!— se deia.— Pas é lo de la fam!... Refu- 

mere!... Com que ni só trobat un pobre!... Si no fos 

pel franxut!...

I escampava els ulls çà i cnilà. lloant aquell tempir, 

que tant bona anyada els prometia.

— Es tant ermosa la primavera!—recalcava.

Prop de ies Planes encimà el puig de la Creueta, ex- 

tenent arreu la vista. 'I’ot li cra conegut. Els maiols i els 

boscos de peu dels rostos eren del Bach; l’orta de la 

clotada, que s’allargava fins al recolze de la riera, am 

ses tauletes de verdures, sos rengles de fasols, ses reste- 

lleres de primeries i sos quadros de ferratges, verd i 

frescal tot, com si traspués encare la mullena, de càl 

Reig; els fruiterars d’enllà, aclapats, espessits, am ses 

pruneres a la florida, blancs els ammctllers, com enve

llits de sopte, i tot a la brotadura, de cànTei de la Ser- 

reta; els sembrats de més envant, regronxats pel vent,
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que s’extenien amunt, amunt, retallats pels garrigs i les 

bardices, i arrcdossats pels boscos, del Puig de !a For

cada. Les passades dels aucells brocejant pel niu, el 

remoreig de les fontinyoles escorrcnt-se pels xaragalls. 

cl fresseig del fullam i-dc Ics canyes, els picarols dc 

matxos i remats, el trasquejar de la gent xercolant i 

adobant plantius, animaven l ’afrau, esbiaixat pels tor- 

rentots, els fondals i la riera, revestit de llum  pels raigs 

del sol a mitj-die, qu'ho arborava tot, espurnant i re

flectint-se arreu, pels arbrats i les teulades, els estanyols 

i els codols, en tant en Jep, enlluernat, encuriosit, g.la- 

tint de cor, ullava enllà amb esverats ulls, assenyalant 

amb el branquilló d’arinjo.l la grisa mota del casal de 

la Maria.

Llucà el cei tot-seguit. ras, serè, sens borralló de nú 

vol, i, adonant-se del mitjorn pel caient dc la soleiada, 

les enfilà per la dressera.

Mitja ora més tard rebassava cl terme de Vallferosa.

El cor li féu uns salts, uns esbategs, com l’obrir i 

tancar d ’un bano. Ja s'hi atançava. Les cinc cases del 

burg, xates, colrades, afegides pels costats, com balla

dores fent bracet, s’oviraven aprop, obertes ses portes, 

carrades i feixugues, semblant els traus d ’una cenfoina 

de nins o la desdentegada boca d ’una calavera. Un xic 

més enllà, destacant-s’hi al vesllum, hi ressurtien les 

dos figueres del clos, bardiçota l ’una, seiola l'altra, am



sou nuós brancam cspampolat, retorçut, fet un mu- 

nyog, coiu embullada corda, qu’en Jep havia resseguit, 

pellucant-hi el saborós fruit, llavors, per l'any de la 

fam, quand esperava a sa companya.

— Hi entraré pel barri, m ’amagaré per Tort, tot atan-

çant-me al portal, i la soptaré tot-d’una.

Aixis s’ho deia en Jep, tot ullant els xiprers de la

sagrera, aparellats i testos com a guaites.

Ja hi era aprop. Una camada més i... Quina alegria 

la de la moça al veure’l!

— Pod-ser dinaran?— afegí, somrient. I s’entafurà per 

Torta.

Una jaia de cabells blancs, csclariçats i embullosos, 

atravessà per l’era am son devantal recullit, obrint el 

reixat de les gallines.

— La veia!—es digué en Jep desde son cau. I reullà 

la portalada.

Un extrany formigor, com si li esclatés una borro- 

nadura, li resseguí tota la pell de sopte. S ’adevantà un 

xic, allargà sos ulls pel fons del portal, ont hi fresseja- 

ven unes faldilles, ï, am l’alè retingut i sacsejant-li el 

cor com el va-i-vé d ’una pendola, es disposà per aba- 

lançar-s’hi. Era la rossa. Sols pels aires del vestit ja 

l ’havia coneguda. El pas de la jaia, que retornava del 

galliner, li contingué la branzida.

De sopte, un ram de sang, pujant-li al cap com fer-

i5
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mentada beguda, li enterbolí la vista, tal com si li 

enfosquís un nuvol.

— Ell?... Ell ací?... Lo bordegaç del rosegó!... L'es

corxador dc galapags!—esclafi en Jep, csfcrcit, irat, 

sorprenent al fons de l ’entrada al bergant dc la tira.

I, tal com si arrebacés una eina, esgratinyà e! conreu 

fins a clavar-hi Ics ungles.

La presencia de la Maria, eixint al portal amb un nin 

dc mamella als braços, li trasbalsà el cervell altre volta.

— L'isarda!.,. Mireu l'isarda!—afegí, furiós, desfu

llant l'arinjol, qu’estrenyia am ses mans, i rebatent-lo 

boi esmicolat a terra.

La rossa es recolzà al portal, tot descordant-se el gipó 

am sossego, i, llençant enfora un dc sos pits, l ’amorrà 

a ia criatura.

— L'isarda!... Mireu l'isarda!— repetia en Jep, rebre

gant-se cn son cau com atormentada vibra.

I, esgratinyant i enfondint la terra, hi obria un solc 

com el d'una arada.

Tot-d’una s’alçà, s'ajupí de nou amatent, reculant 

per les monjeteres, i esclafint una riallada seca, es

clatant, com d'un orat, s'esquitllà de l'ort a corre- 

cuita.

A l ’adonar-s’enla Maria, ja s'era girat d ’esquena.— Al

gun caçador,— pensà, nientres acaronava a la faluga. 

En Jep ni es tombà gota. Seguí amunt, amunt, apres-
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satj tant apressat com quand amorrà por terra, clive

llant*] i la closca, al desvergonyit mata-galapags.

Sis mesos aprés el mendicant de la Segarra s'uriia en 

matrimoni am la filla del balaire de Sant Joan les 

Fonts.

( 1 ) Cada any, pel d imars dc Carnestoltes, s’hi celebra la festa dita 

delspobrets, consistent cn un sopar ofert als pobres de la rodalia. N ‘hi 

acuden a aixams. Aprés del rosari, que senyalen desdc la cuina i els po

bres resen agavellats per la llar o escampant-se pel corredor que l’enfila, 

s’arrengleren fòra cl pati» al llarg dels bancs, en tant treuen les m arm i

tes i els donen plats i culleres. Primer els serveixen sopa, aprés farro 

(cojs, guixes 1 patates, barrejades am farínctes), un pedaç dc carn tot-sc- 

guit, del xai que maten per la vig ília, jun t amb una bona IJesca de pa, 

deixant-los que xarriqu in a son plcr. Molts s'enduen vianda pels dc casa. 

Els que viuen prop s’en tornen a dorm ir, extenent marfegades dc palla 

per ajeure-s’hi els llunyadiços. Son tants els qu ’hi acuden, qu ’una dòna, 

anomenada la Teixidorat hi passava tot un dic, de bon matí Uns al vespre, 

no mes que pelant patates.

(2 ) Els mercats i les fires avien pres tal vol en aquell temps que no hi 

havia poblat que no tingués la seva. La del Miracle, que sols durava un 

dic, l’agueren d ’allargar a dos. En el primer, qu ’era per la diada de Sant 

Andreu i sc celebrava devant cl santuari, s'hi venia dc tot. E ra a llò  un 

garbuix, una purria , una barreja dc tota mena de fotils. En el segon, que 

tenia llog cn un camp proper anomenat d’en Perató, tot s’ho enduia el 

bestiar, que sc n'hï aplegava de tota casta. Més envant suprim iren aquest 

u ltim  am motiu del bestiar, quins remats, a pesar d'estrenyc'ls els pas

tors, s'endinzaven pels conreus, pastorant-hi a la ventura. La gent dels
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envolts, a 1’encarir l ’importancia del mercat pels qu ’hi baixaven de lluny , 

prenien com a mesura que fins n’hi acudien dTun poble qu in  nom s’els 

entravessava a la llengua, més quina distancia significaven dient «que la 

meitat era d'Espanya i l'altre meitat de França». Una de les fires més 

orig ina ls era la d’Àmet, que se celebrava per Santa L lúc ia  i en deien la 

dels Sastres. E ls vagabundos de Vagulla, com els titllaven els del país, 

pujaven fins a l’erm ita, assistint a les funcions religioses, escampant*se 

apr<ís pels envolts, ont encenien fogaces, i a l'entorn dc les quals, cscrí- 

daçant, ballant i lent gresca, s’hi afartaven dc castanyes.
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a  gent dc càl Coll-curt m ’havia destinat per dor

mir el millor llit i la m illor cambra de la casa.

Be me !a mereixia! Aprés vuit dies d'acanar terra resse

guint aquells ingrats baralts, menjant am presses i tren

cant cl sòn a la correguda, gaire be era un deute dc 

cortesia semblant ennobliment d’ostatge. Anc que no 

fos per mi, sols per la Tecla, minyona de servei, qu'ha- 

via estat a casa fins qu ’el poagre se l ’cmmenà a Su, ve

nien decantats a fer-ho. La bona dòna, qu'era tia de 

l'ereu, m ’havia dit que, si mai els vents mempentessen 

per aquells entorns, no m ’oblidés d'anar a veure-la, 

«qu’es floriria dc sebre-ho»; i jo, per despertar am la 

meva ses prou escasses alegries, sens reparar am la mar

rada (una ora dc pagès a peu i dugues i mitja de ruquet) 

m 'hi havia deixat caure. La pobre de la Tecla, en pag 

de ma finesa, m ’oferí tres ores de catufols. Déu les hi
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tinga en compte i m invi, si mos pregs li arriben, 

l'etern roseg de ses xacres!

La cambra, pel demés, era una de les de devant, que 

donava a Fera, una grand era revestida de rejols, tenint 

envistes un pedaç d ’ort de regadiu, rublert de verdures

i monjeteres; altre de secà, bon xic migrat; i unes fei

xes d ’ordi moresc que s’esgraonaven per la quintana, 

confonent-se pel girbau i escampant-se arreu, clapades 

de ceps algunes i ombrejadcs a tombs per nouercs, pri- 

nyoners i roures. Part enllà del torrent, i entomant 

l’iglesia, el poble s’hi extenia, acoblant-se els casats !o 

meteix qu ’un remadet de cabres.

EI parament de la cambra, més qu ’un apleg de mo

bles, era un arxiu de reliquies. Un armari grand, de 

nouera, sens més ornamentació que les picadures dels 

corcs, escampades arreu com una borronadura, ocupa- ' 

va el centre de ta pared devant la porta; dugues caixes 

de nuvia, llisa Funa, am grapes i cantoneres de ferro 

cisellat, i policromada l'altre, amb ets retratos dels res

pectius nuvis en sos piafonds dc devant, i am fantasti- 

ques alegories en ses testes, feien costat a l'armari; una 

ventruda calaixera, am viuets d'ivori i grosses nances 

de Llautó embutides, reposava a son enfront, sostenint 

cn son pla una escaparata de barroca forma, pariona 

d'anvs, segurament, amb un rellotge de bronzo repre

sentant la torre d'una iglesia, que s'esqueia més enllà,
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al demunt de barniçada taula; una dotzena de cadires 

de combats espatllers, am sitials de boga de colors, a 

jaspis, altts i amples, com fetes a comoditat, s’interpo

saven entre el moblatge, guarnint els llenç de les pareds 

tres quadros am diferents sants, dugués mesas revucltas 
de quand l'ereu anava a estudi amb els frares, un tatxa- 

do dc la noia grand, en el qui hi resajtava una panera 

de flors, i un ofici amb el segell de l’Arxiprestasgue de 

Solsona agraint a un dels Colls-curts no sé quina dei

xa 0 benefici, aparellat amb un breu concedint-los in- 

dulgencies. En quant al llit. era un d ’aquells llits d’estat 

provinents dc l ’altre centúria, campit de vermell, am 

daurats vions, de peus am grapes de tigre reganyant 

d'urpies, i alta capsalcra, guarnida am torncjats poms 

a un i altre cap d ’espona, com un d ’aquells sagraris 

custodiats per dos xiprers, un per costat, amb els quals 

els nens juguen a missa. Quatre grands matalassos, mol- 

çuts i estovadets, convidaven a ajaçar-s’hi.

— Avui sí que dormiràs tou!— vaig esclafir a sa vista, 

tot donant la «bona nit» a la Tecla. Vaig despullar-me 

tot-seguit, vaig ficar-me entre els llençols, estirant-m’hi 

de sopte, i, boi classificant la varietat d ’objectes d'aquell 

museu arqueologic instalat en la sala, mitj engolida 

per les tenebres, vaig encaputxar la palmatoria.

Quina ora era? No ho sé pas. Al bo de mon sòn, en- 

tevànat encare am la filiació del mobiliari, discutint
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am mi meteix sobre l'antiguctat del rellotge, que si 

fóra del renaixement, que si entrava al barroc, que si 

de! xvu, que si del xvm, uns crits de dòna van desper

ta r-me.

— Llevi’s!... Llevi's, senyor!.. Deixondi’s, si vol veure 

camarelles!... Ja puj’en!,.. Ja pujen!

•—Les caramelles?... Les caramelles?

— Sí... No sab que som a Pasqua?

Vaig descotxà'm la gira, vaig acalar les orelles; més 

l'angel de la sòn, amanvagant-me am ses tofes ales, 

aciucà mos ulls, i, oblidant-me de! rellotge, que deixa

va a mitj batejar, per cercar l'origen dc les camarelles

o caramelles, quina costum atribuïa als gregs, vaig en- 

sonyar-m’hi altra vegada.

La Tecla em deixondí de nou,

— Cuiti!... Apressi's!... Ja travessen lo torrent!

-—Fog?... Lladres?—esclafí, esverat,

— Les caramelles!... No li ha dit la Tuies?... Com sé 

que n’és tant mal d'aquestes coSes!.,. Apa!,.. Ja li ba- 

garà el dormir!... No està pas de marxa, encare!

La xerradiça de !a gent, acompanyada per remorosa 

fressa, si fa o no fa com si ens escaiguessem a la batuda, 

acabà per desensopir-me. Vaig vestir-me am quatre 

salts, vaig llucar a la sala pel badallo de la porta, sor

prenent les corredices del servei trasbalsant cadires i 

neven int am bultos, com si fos la sala una estació de
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carril, i, abocant-me al balcó per presenciar la sortida 

d :aqucll tren, qual toc dc xiulet em semblava aver oit 

en ma pertorbada imaginació, vaig soptar als de la 

colla. Un airet suau, sà, fresquivol, de bosquetana flai

re, refent-me am sa agradivola impressió, em disposà a 

esperar-los.

Començava a clarejar. La campana de Figlcsia, to

cant a matines, ressonava al lluny am dolça veu, so- 

brepujant les mils remors de la nit, aquell imne de 

notes lleus, fresques i arnionioses que s'enlairaven 

amunt, amunt, com un respir de satisfacció dc l ’uma- 

nitaí o com fressa d ’angcls que retornessen a la gloria 

aprés d'aconsoiar am sos besos a ses desvalgudes ma

res. S ’esbargien les ombres, esclariçant els arbres i des

cobrint els solcs del terrer; catasq Lieja ven les gallines, 

fent cor als espinguets dels galls; udolaven els mastins, 

esparvillant pastors i ramades; i el cel, prenent aquell 

tò suau, um it, vaporós, qu ’un no sab si és color o m u

sica, puix qu'es veu i sent a-l'ora, anunciava un ermós 

dic.

Les teies dels caramellaircs, engirbades am fanals, 

espurnants i fumoses, trepaven am sa rojor el tebi raig 

de la lluna, aparentant de lluny com si ens vingués a 

sobre una Uopada. Titllejaven els picarols dels rucs, 

ressonaven els cants, esbargint-se amunt i escarnint-se 

arreu, del riera! al poble; t la silueta de la gent, des
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triant-se de la currua, clapava cl ras del camí com es

trambòtic geroglific. Ja s’atançaven. Ja cs veien. Ja as

solien el barri. Ja conseguien cl porxo.

A la veu de l'amo cm vaig ficar a dintre.

— Mateu lo llum !... Fermeu los balcons!... Tu, Q u i

ma!— (a la minyona)— No atarejis!... No alarejis!... Ja 

són ací!

Per més qu'hi estava a Ics fosques a! balcó, compren

guí l ’indirecta de l ’amo, i vaig ajustar-lo. Per satisfer ma 

curiositat vaig enfilar-me fins a la finestreta del porticó. 

Ja passaven a l ’era. El remoreig de ses veus s’esvaïen en- 

dalt com a rondirtamenta de mosquits. Un, tres, cinc, 

dèu. Quants eren? Ni ho sé pas. Una collada! La recua 

dels animals seguia derrera, tot capsinant a l'una, com 

si els drings dels picarols uniformés sos passos. Sols a 

l ’arribar al porxo, ferrats de fresc, sens dupté, rellisca

ven pel brunvít fiter, descompassant-se una estona. El 

devanter anava mitj vuid; el segon i el de retranga, am 

ics auforges tant rebutides, que ni la diligència de Man

resa per les festes dc Sant Ignasi!

L ’amo, l ’ereu, la mestressa i ses dos filles, la Tecla i 

la minyona, amorrats als balcons i fits sos ulls a l'era, 

espiaven per ics esquerdes de la fusta els moviments de 

l'ennegrit mosquer.

— Pst! Pst!,.. Callesseu d’una vegada!— feia l’amo, 

amonestant a ses filles i a la minyona, qu anaven des
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cobrint a la mestressa i a la Tecla respectivament, ano- 

mcnant-ics per son nom, tes bellugadices ombres de la 

colla.

— Ni qu :els posessen un mós!— reprenia S'ereu, coll- 

girant-s'hi.

Callaven cl los un xic, arrambant-se més a l ’cspitllera, 

fins qu ’a l’escaure’s a tret d'ulls altre ombra descone

guda reprenien son rosari.

— Lo de càl Met!... Lo grand de la font!... Lo de Ca

nyelles!

—■Ora pro nobisl... Ora pro 110 bis!... Ora pro no bis!—  

esclatava l'amo, escarnint sa lletania i reptant-les am 

la mirada.

Més, zig-zaguejava el llamp de sos ulls, esqueixant 

la fosca, s’esbargia el tro de sa veu, confós per la ron- 

dinadera de la patuleia, i als pocs moments ja tornaven 

a ser-hi.

El clap dels caramel·laires, cn tant, s’allargava í en

congia per l ’era lo meteix qu ’una tira dc goma.

— Are!,.. Are!... Are!— esclatà de sopte la Quima, re

prim int la veu, adonant-se qu ’els dels violins ja esmo

laven l ’eina.

—Just!... Just!— reprengué l ’amo.—Ja s’aparien per 

les arribades!... Ja s'aparien per les arribades!

I es ficà a dintre a corre-cuita.

Grinyolaren els violins, estossegaren alguns, retentí
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per l'era el trepitj dels. passos, í els caramellaires, aprés 

dc trucar a la porta i de cridar a les fadrines, tal com si 

vejessen ses ombres a través dels porticons, començaren 

la canturia.

Un d'alt, cscardalcnc, posat en mitj del rotllo, en

rera la barretina i un branquilló entre mans, ensines- 

trava als de la colla.

— Ei, mestressa!... Fa que s'aporta al Pau?... Al Pau 

de la Garbada!—esclatà la minyona.

— I que tens raó!... Vaia si ho é!

—-Si qu’ho é!...SÍ qu ’ho é!... Pas m ’ho creia!... Pas me 

crcia que vinguejra!— afegí, saltironejant am postureria.

— Pas t'ho creies, badoc, i t'en passà el recado pel sam- 

saire!— reprengué una de les moces, enquimerant-s’hi.

La Tecla va despartir-les.

— Alo!... Alo!... Q)uc si m ’hcu dit... Que si no t’ho 

só dit... Fòra bronquina, que ja van per !a derrera!

Al finar les arribades, mena dc corrandes amb estira

bot concebudes per demanaria venia als de dintre, i 

refrendades acada tomb ambel Visto Bueno dels violins, 

quina rubrica feia esmossar les dents, com si rasquessen 

un plat amb un vidre, l'amo de càl Coll-curt s’atançà 

at balcó amb un gibreil d ’aigua.

El mestre de cerimònies trucà a la porta de nou; 

cridaren a les fadrines alguns de Ics caramelles; obrí el 

balcó la.del Coll-curt per a que s’hi aboqués son marit,
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ja embarraçat amb el gibrell; i, en tant, la Tecla, asse- 

nyalant-m’cl amb cl braç, me deia:

— Repara!... Repara!... Veuras quina remuiadissa! 

Preguntà el Coll-curt al cap-de-colla:

— Q u’hi hà?... Què voleu?

— Cantarem, ballarem, 

i ens donareu ous sens aigua, 

que de lloca (1) no en portem.

S ’abalançà el Coll-curt a l ’oure’l, féu aspergís amb el 

gibrell çà i enllà de Pera, i en tant reien els de dintre i 

s’apartaven els de fòra, que de massa sabuda ja se la 

temien, tornava cl de la cerimònia:

— Cantarem, ballarem, 

i ens donareu ous sens aigua, 

que de lloca no en portem.

— Canteu, balleu, 

i aplegueu ous sens aigua, 

si de lloca no en porteu,

reprengué l ’amo.

(1) Lloca\ cl qui guarda cl cabal.
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Jemcgaren els violins; s'obri nen balcons i finestres, 

abocant-s’hi la gent; hi allargaren les canyes, am ses 

paneretes guarnides am (locs- i esquellerings, los més 

triats de la colla; i, ensems que fressejaven per dintre 

els de la casa, corrandejaven els de baix:

— En aquesta santa casa 

tot lo bo del món hi és: 

si la minyona n'és guapa, 

la mestressa encare més.

— Mentida!... Embustero!—esclatà la Quiïna, mo- 

tant-se de son xicot, el de la barretina enrera, que, tra

bucant els últims versos, havia cantat:

...si la mestressa n'és guapa, 

la minyona encare més.

— La mestressa encare més!

La mestressa encare més!

repetiren els caramellaires, mentres les noies, apode

rant-se de les paneres, se les emportaven a dintre per a 

omplir-les-hi d'ous.

Ja feia mati. Ja cantaven els au cel ls, enviant el «bon 

dic» al sol, qu'es destriava per les serres. Boscos i mar
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ges, comes i valls, amarats per la tenue llum de l'astre, 

revestits de polsim d’or, galejats per la primavera, tot, 

tot clamava a gloria.

L ’amo devallà a l ’entrada, desfermà la porta, alçà cl 

bernat, ohri el portell, i, convidant als caramellaires per 

a que pujessen dalt, se n'entornà al pis. Tots, a currua 

feta, menos la llcca, que restà amb els rucs, com a res

ponsable de ses provisions, s’agombolaren per dintre. 

Quand arribaren dalt, ja la taula estava llesta. No sé 

pas com ho avien fet! Ni me n'havia adonat! 1 tant ben 

parada! I tant proveïda! Torrats per aquí, borregos 

per allà, coques arreu, am son porró a cada cap i l’ai

guardent al mitj, entornada de gotets l'ampolla, com 

una Iloca per sa pollada.

— N’heu dc cantar una, ei!— esclatà l ’amo, cn tant 

basquejava per a fer-me seure.

— Una del dic?— respongué cl del branquilló, que ja 

xerTotcjava am sa promesa,

— Just!... Una del die.

— Los llacets dc la panera, Tòn?— preguntà cl cap- 

dc-colla a un dels caramellaires.

En Tòn, qu'havia estat a Suria, formant en el coro 

del Cassino, i es fonia sempre per lluir-s’hi, contestà 

que sí, i, desembraçant-se la gargamella i refregant-se 

cl clatell, se disposà a complaure’Is,

—Apa!... Aparteu's!.,. Arrengleu-vos!— féu lo del

16
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branquilló als dc la patulcia, que ja gatzarcjavcn am les 

fadrines.

— Som-hi, Tòn?.,. Aio!

Llescaren sos pernils els rnusics, entérnint am sos 

miols als circunstants; s’adevantà el de Suria tot-seguit. 

i, amb un ull a la porrona i l'altre al branquilló, ctjcgà 

sa posada. Els de la colla, llaurant cada hú per son troç, 

respongueren, amatents:

Sempre de Pasqua 

l'alegre nit 

fa a Ics ninetes 

remoure el pit.

Que moltes d'dics 

am caramelles 

treuen marit.

— Be, bel... Que no hi heu dc fer pa i trago?— esclatà 

la mestressa.

— Apa, apa!... A la sucamuia, minyons!— respongué 

l'ereu.

— A remuiar el canó!—afegí l’amo.

Encetaren les coques, pessigaren els torrats, voleiaren 

els porrons a l ’esgarriada, com aus sens esma que no 

trobessen cl joc; minvà l ’aiguardent de tast en tast, 

sens ni deixar-hi rastre a la curta estona; i minyons i
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fadrines, encesos d'ulls i enrogits de galtes, se les xala

ren a tot pler.

Llestos del ressopó, començà ta ballaruga.

A lgun*! minyones dels veïns casals, situats en llogs 

que venien molt a remar als de les caramelles, sabedores 

qu'els caramcllaires pujarien a càl Coll-curt, s’hi arrisca- 

ien al bo de l apat. Lnes, eixint dc missa, am la caput- 

xeta al braç; altres, tal com s’esqueien al soptar-los, s’en 

vingueren amunt, per la dressera, arrapant-se pels ma

tolls i trascant pels viaranys, a bots i a corregudes, com 

un remat de cabres.

— Alo!... Alo!... Llesqueu lo pernil!— féu lo de la bar

retina enrera, instat per la Quima, que ja fonia el greix 

per a voltar-la.

S ’agafà am son promès als gemegs dels violins, des

avinguts per punt, aquestos, lo meteix que sogra i 

nora, i, encomenant al demés jovent, am son exemple, 

llur deslici per la ballaruga, sc generaiisà la passa. Amo 

i mestressa, competint am l ’ereu i la jove, Hi aventura

ren uns tombs, retirant-se els vells tot-seguit, mitj esma

perduts, com atabalats per la jovenalla, qu ’els esbron

cava am ses dites. Engrescades les sobrevingudes per 

les amoretes dels balladors, hi posaven unes galtoncs 

enrogides com a roselles.

—Ansia!.,. Ansia!— feia l ’amo, arrambat al balcó, 

enlaire el cap i badada la boca per retornar-se de lafa-



244 JOAN PONS Y MASSA VEU

digamcnt.— I vós, Tecla, que no en teritareu ún?— 

afegí, enriallant-s'hi.

La Tecla mogué el cap, mitj entornà els ulls, els 

obrí del tot a la curta estona, endreçant-los vers als ba

lladors, vers aquell jovent, alegroi, bellugadiç, ditxero, 

cridaire, conjunt d’abigarratscolors, ques’extenia enllà, 

rec ixin t-hi com el fons d ’un tapiç moresc, girant-s’em de 

sopte i esclafint, boi espurnant-li la vista:

— Si no fossen els anys!... Si no fossen aquestes rc- 

maleides xacres qu ’em roseguen a tot-ora!...

U llà endait tot-seguit, i, apaibagat son sentiment, 

encoratjada per la llum  del sol, de la benfactora llum 

del sol, que s’esbargia arreu, cmporprant puigs i serres 

i espurnant pels arbres, reprengué, somrient-hi:

— Lo que va pel cor, cregueu qu'encare m ’hi aga

faria!

Valsos i ballets, balls robats i rigodons, molts d ’ells 

desconeguts per mi, de tots s'en tragué mostra.

Uns quants dels caramcllaires, recordant a temps que 

no es reduïa el món a càl Coll-curt, retreien a càl Ciu- 

ró i a càl Omeda, ont també els esperaven, tot enca

rant-se amb el de! branquilló, i fins empentant-lo per 

arribar-s’hi. Més el de la barretina enrera, que no dei

xava de petge a Sa Quima, s'hi trobava tant rebé amb 

els de càl Coll-curt, que no se sentia grat per a moure- 

s'en. Sort qu'els músics, desant-se a sota-aixella els vio
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lins per pellucar els deixos de l'apat i escorre les porro- 

nes, decidiren la partida.

— No cabariam mai!— esclafiren a duo.

— Alo!... A lo!... No cançonejem més!— reprengué el 

del solo, dirigint-se al dc la barretina enrera, enramat 

encare am la Quima.— Som-hi?— afegí, adonant-se del 

baladrcjament de la iloca i dels titlleigsdels rucs, quins, 

ja apurada sa paciència, s’esgarriaven enllà, enllemi- 

nits pels enciams.

Pessigà a la Quima el del branquilló, com despedint- 

s'en; i en tant les noies de la casa, en competencia am 

les sobrevingudes, ja casadores en sa majoria, omplien 

d'ous les enflocades paneretes, s’esquitllà vers al portal, 

disposant-se per la marxa. Els de les paneretes, entenent 

sos xiulets, contemplaren una estona aquelles munions 

d ’ous, entasconats com un empedrat, tant fermament 

unit qu'era difícil treure’n ún sens perill de rompre’ls; i 

alabant a les fadrines per son enginy, i enrogint-les en

sems am sesdescocades parauleries, s’esmunyiren dret a 

l ’era. Cistells i paneretes, al arribar-hi, volejaven de mà 

en mà, fins aconseguir les de la lloca, que de tanta 

vianda ja ni s’hi entenia; i en tant qu ’aquèt, apressat, 

desficiós, fòra de test, carregava els matxos, entatxonant- 

los la minestra, els caramellaires, formats devant l ’en

trada, enlaire els ulls, fits pels balcons i finestres, ont 

s'hi abocava tota la gent, hi entonaven la del despido.
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Bona casa, bona brasa, 

bona brasa i bon tió.

Bones festes que Déu vos dó!

deien.

Bona casa. bona brasa, 

bona brasa i bon tió.

Bones festes que Déu vos dó!
R

repetien, aislats, sens concert, segons els graus de rego- 

neixeiíça que la rebuda dels Coll-curts inspirava a cada 

hú. Cinc minuts aprés. ja rebassaven la costa.

Jo m'esqueia al balcó, contemplant els deixos de les 

teíeres, fumejants encare, llençats arreu dc l'enrajolat, 

quand la Tecla va acostar-s’em,

— No tinga por qu'a càl Borni hi facen gota de para

da!... Són tant repropris!... I tant coquins!... Pas s'hi 

aturaran!... A tot cas per eantà'ls-hi:

Mala casa, mala brasa, 

mala brasa i mal tió.

Males festes que Déu vos dó!

— Si qu’els tenen de cap d'esquila!— vaig fer. sorpre

nc nt-m’en.
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— Repara-ho!—esclafí, boi assenyalant-me el casal, en

clotat derrera unes canvcs.-— Ho veu!— reprengué, 

veient que deixaven el corriol per assolir l'altre, costa.

A l'endemà, en avent dinat, vaig entornar-ni’en. La 

Tecla m'enterní de nou am sos catufols. Dòna més en- 

sentimenlada qu'clla!

—Ja tornaré!... Ja tornaré!... No hi penseu tant en 

morir!... Ja resaré un pare-nos'tre a la Mare de Déu 

bon Socors perquè no us atormentin tant les xacres.

Em mirà, somicà de nou, i, per no enternir-se més 

am ma presencia, es ficà a dintre. La gent de càl Coll- 

curt tot era pregar-me perquè hi allargués l ’estada.

—Tornarà?....Ei, que tornarà?... Per la festa!... Sí!... 

Puji per la festa

—Vostè meteix!— afegí l’amo amb una franca expres

sió, de carinyo.

Vaig apretar-los la mà, demostrant-los mon agrai- 

iricnt am la fermesa de l'encaixada, i, tot donant l'ultim  

adéu a la Tecla, me n ’eixí al porxo.

Devallant la costera vaig cnsopegar-nrc amb els cara- 

mellaircs. S ’esqueien allí, al peu d ’un bosc, prop d'una 

font cercada d'òms i entalemada de falzies, a un tret de 

pedra del marge. Era un clap de terra frescal i de rioler 

aspecte, com fet adresses per a l'esbarjo. Allí, gatza- 

rejant uns, entorn altres dc les marmites, assentades 

sobre rocs, llençant enlaire sa fiairosa fumerola, hi cs-
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peraven Tora de l'apat. Sols de veure'ls ja m ’hi fonia! 

Es tant bella la joventut, que l’egoista vellesa, per em

peltar-se un xic de sa sava, fins estrafalaria es torna! 

Vaig donar-los Yadéu-siau, van eontestar-me amb un 

bon camí, oferint-me ensems un llog cn la rodona, i 

prosseguí ma via. Entevanat am la pobre Tecla, i re- 

treient en la memòria aquell museu de càl Coll-curt, 

mon dormitori de la passada nit, vaig remuntar el cin

gle. Ja era al cim, arran del cim, quand un ressò de veus 

va soptar-me. Eren els de la colla, que tenia a baix, a 

dret fil, sols allunyats de mi pel vuid de ía fondalada.

Bona brasa, bon tió.

Bones festes que Déu mos dó!

semblava que deien, tot repartint-se la minestra. Per 

no fondre-m’hi de nou, vaig estalonar de ferm al ru

quet, rebass.ant a tota pressa la rodalia.
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EL SECRET D'EN BALIUS

H
a v i a  untat l ’escopeta i ja m ’amania per cm bos

sa r-la, quand l ’Agustí, l ’ereu del masover, que 

retornava d’abeurar els matxos, m'etjegà tot-d'una:

— Bon temps, l'amo, si us aparieu per les llebres!... 

Lo Baldiri dc la Resclosa diu que n’eixí una a l’atraves- 

sar cl rieral, cap a la bòïga del Frare! Lo qu ’el! se deia: 

«—Gom deuen anar dc neu los Pirineus quand se n ’es- 

munv la caça abans d'ora!»

A llò dc que m ’atiés a cacera precisament al veure’m 

desar l ’arma, me féu rumiar una xica. —  Què volrà 

aquèt xicot?— me vaig dir, tot arribant-me al closell del 

porxo per esbandir-me Ics mans. Per apretar-lo en sa 

fallera reprenguí-li !a dita.

— Dius que tirà dret a càl Frare?—vaig fer, soptant-lo 

■al peu de l ’estable.

— Oi!... Com qu ’aduc lo Baldiri. enquimerant-s'hi,
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empaità-la a trets de fona!,.. Sabeu qui s'cn gaudirà si 

la llambrega?... En Bàlius, vostre dido.

-—I que tens raó!,.. Lo qu'és si la dóna per resseguir 

la quintana...

— De fet que l'aurà cn Bàlius,

A l'esmentar-me per segona vegada al dido caiguí 

tot-d'una del burro. Pobre Tinet! Be ho sé prou lo que 

cercava! Ja era una llebreta, ja, i guapa peça! Emperò, 

de les que no es cacen am goços. S ’era enamorat de la 

filla de mos didos. Dreta com una espiga, rossa com cl 

moresc, amb una boca com un confit, menuda, menu

da; emprò, més xarraire qu'una merla. Amb un mirar 

cl de sos ulls! Uns ulls de color de cel, clars, clars, ai- 

gualits i blavosos com l'aiguardent de fecina.— l'ira  

qu'et toc, Tinet!— vaig dir-li, soptant-lo pels envolts de 

càl Bàlius, un cap-al-tard de festa. Ell va compendre 

que no hi reparava en mal, i al sent-demà, tot fent dèu 

ores, va explaiar-s'em. Àmdós s’aimaven de valent; am- 

dós s’avenien com un parell de tudons apariats de me

nuts; més, a l'anar a vistes, ja persegona vegada, i atiat 

per la Cinteta, qu'aixis s’anomenava la moça, li van dir 

sos pares que,.. lurro-no... que s’ho tragués del cap... 

que no podia esser... que no podia esser... Aixis, en 

sec, tal com raja.— Si vós us hi posesseu...— m'etjegà 

el xicot, espurnant-li la vista. I com cra un pa de bon

dat, vaig prometre basquejar-ne. Més, ho havia fet
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tant be jo, que, a pesar de mes eixides per aquells ba- 

ralts, pas era pagat lo deute.

— Hi aniras... lli aniras... Anc que no més sia pel xi

cot,— me vaig dir. desembossant l ’arma.

— Podeu en dur-vos el Calillo!— esclatà l'Agustï, en- 

l!epotint-rhe.

— Per esbravar-lo, fa?... Tens raó!... Tens raó!.,. Oi 

que hi toques!—vaig fer, dissimulant la malicia per no 

enrogir-lo de galtes.

A llò de prevaldre’s del Calillo per sortir am la seva 

me féu sospitar que la cosa no tirava per bons indrets. 

Prou sabia ell que no tenia pensat ensinestrar-lo sinó 

fins a la cacera dc l'any, la soïemnial, ia que feiam als 

conills per la semmana dels barbuts, am l'eçonomo de 

Pinós, l'ereu de la Sirosa i el regent d'Ardevol; més, 

com no ignorava que per temptar-me, per decantar la 

bakmçada, no calia sinó retreure’m al Calillo, el goç, 

que m ’havia caigut més a pler, féu un va-i-tot de sa 

agudesa a truco dc que vessés la mesura.

Sols per lo de la moça ja hi auria anat; mes a llò  d ’es

bravar al Calillo, a fe, fou l ’empenta que m ’atià a l'ei

xida.

— Tant meteix hi anireu, l ’amo?

— Carau!... Per una peça com dius...

— Al Baldiri se li aparentà una guilla!

— Bufa!... Que portava ulleres?
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— Vós direu!

— No: lo qu'és si la rastrejo... sabs?... ja m ’hi acanaré 

les espatlles, ja!... Ella que sc m ’encari!... Mira: com 

que m ’apariaras los estris ans q u ’es faça nit, entens?... 

Visura-ho tot... No t'empassis res... L'esca... La fogue

ra... Lluea la pol vora, que no s'aja remollit... La pa

drina qu ’arrangi el sarró... Els calçons... La muda... 

Mitges d'estam... No et desmemoriis, eh?... Para-t'hi!

— Qu'us ne dureu la canilla?

— Pas som a la bona encare!... Això per Sant Anton, 

ome!... No faltava més!

— Lo Rei o e! Sultan?... Lo Rei, fa?... Com ja coneix 

les tasquercs...

— Ca!... Ca!... La Perla, i prou!... Es la qu ’hi ensu

ma més de lluny... Lo qu’és si tira an ella el Calillo, 

ja lla-mbregarà be els rastres, ja!

— Demà a matí, oi?

— A punta de die.

Ja era a fòra el portal, quand reculà tot-d’una. S'atu

rà, acotà's, somrigué, llucà’m de cua d'ull, badà els 

llavis com si anés a dir-me alguna cosa; més, avergo- 

nyint'S'en, sens dupte, s’esmunyi de nou. Pobre Tinet! 

Prou ia sabia jo la que duia al pap! Que pensés am la 

Cinteta; que tombés als didos; que li aplanés cl camí.

Una abraonada del Calillo sospengué mes excla

macions.
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— Qiraixerit, fa?—esclafí el Tinet, ajogaçant-s’hi.— 

Pas lo coneix encare cl Bàlius!

Lo dtmontri del bordegaç m ’havia aquissat el cadeli 

no niés que per retreure'm a la Cinteta. Quand jo ho 

deia que la cosa apressava!

—Anem, Tinet!... Are sí que veig que l ’estimes!— 

vaig dir, coneixent lo que gruava per recordar-m'ho. 

— Pas me n'oblidaré!... Pas me n'oblidaré!... No et 

desficiis, ome!

í el bordegaç, no podent mostrar-me son agrairnent 

pel respecte que li movien mos aires d ’amo, desfogà’s 

amb el Calillo, festejant-lo i amanyagant-lo íïns a rebe- 

jar-s'hi.

— Prou valdrà més qu'el Rei, próu!— esclatà tot- 

d’una, fent-me arribar fins a mi ses festes.

No era mal goç lo Cal i 1 lo. Pod-ser li mancava raça, 

un xic de raça. A llò... puretat d ’aires; emprò, prome

tia. Cua-dret, llarg de morro, coll maciç, ganguil, com

bat d ’anques com una euga i am més orelles qu'una 

ruca, jo m ’el veia un coniller dels de més anima. Cla

pat del llom, fet una perdiu, com aportant-se a la Per

la, me vindria a posta per a cap d ’esquila. Ah! Quand 

l’agués esbravat, quand trasqucjcs per niarges i bardi- 

ces, erta la cua i boca tcrrosa, resseguint motes i re- 

bolls, fins a rastrejar les peces! Pantejant, enlaire el 

morro, esgratinyant la terra i revenxinant-s’hi de cua,
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quadraria’s a l'ensumar el rastre, avinentant-m’el am 

sos glapits. Apa, Calillo, que ja és nostre! L'erbei se 

bellugaria al fregadiçde la peça esquitllant-se desataren- 

tada; jo li aplanaria Fescopeta, ben tatxonada de perdi

gons; esclataria el tret alego; i al tamborellejar la bes

tiola, aferrant-s hi el Calillo am quatre salts, me la tras

balsaria a mes plantes.

— Pas s’ho pensa mossen Lluc!— respongui al Tinet, 

que se m ’assecava la llengua a copia de Iloar-m’el.

—Clar!... Com n'està de son Jueu fins a les ceies!... 

Emprò, què compon lo Jueu?... Quand lo Calillo s’aja 

fet, ni aduc am tornes li barataria!... Lo Calillo!... Què 

va que si ensuma la llebre vos ne sopeu una anca a càn 

Bàlius?

— Empaitada pel Calillo, Tinet?

— I donques!

— Pobre de mi si no hi agués recapte!... Bon goig 

que no se m ’esveri, si per etzar la rastreja!

Més com se m'acudís tot-d’una qu’el bordègaç sols 

me llóava el cadell per retreure’m de nou al Bàlius, lo 

qu'és parió de dir que no pensava am res del món lle

vat de sa xicota, vaig afegir am picardia:

— Per çò, Tinet, si la caça s’ens gira. pas tornaré am 

lo sarró vuid... No et mancarà un cap qu ’ct plaguia, si 

n ’ets mal!... Pod-serno serà llebre; emprò, què hi fa que 

no siga llebre mentres t’en vinga de gust?,.. Oi, Tinet?
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I cl minyó, entenent la sonada, um ilià sa vista fins a 

terra, somrient, enrajolat, joiós perla murriesa i enten

drit per mos desitjós.

*
* *

Ja eren sis ores tocades quand eixia a! portal. M'ha

via enganyat el temps. A pesar de ma precaució de dei

xar badada la portelleta de la finestra, pas m ’era ado

nat de la celistia. Emperò, com me n ’havia d ’ataleiar, si 

gaire be s'esqueia a punt de pioure! Lo Tinet me dei

xondí.

— Fereu tard, i’amo!

— Que va de bOj Tinet?

— Mireu: ja senyalen a matines.

Un quart aprés FAgusti m'engirbava dessobre tots els 

arreus de caça. La Perla i !o Calillo, ajogaçant-se per 

l'era, s'empaitaven i escometien endiestrats, agarbonant- 

s'hi am tota furia. Semblava com si la Perla, menjant- 

sc la partida, ensinestres al Calillo per fer-lo eixir airós 

de la prova. Al reparar-me ane mi, i en tant lo Tinet 

m'ajustava els calçons, lo Calillo s’em tirà al dèmunt, 

rabent, esbojarrat, d'una embestida. I.a Perla, engelo- 

sint-s’en, vulgué soptar-li la marrada; més lo Calillo Si 

endevinà la tramoia i, saltant-li per les orelles, me



ï.s® JOAN PONS Y MASSAVEU

l'enderrerí dc molts passos. Al peu del porxo vaig en

tendre a la padrina.

— Ja rondinem?... Ja rondinem?,,. Mireu's qu'encare 

es matü

— Te dig qu'et muiaras!... I de bol... M'ho senyalen 

los peus!... Pla qu ’ho encertaries de no eixir!,.. Fa, T i

net. que no s’ho aporta el temps per anar a caça!

Lo Tinet, per tota contesta, m ’arranjà els ormetjos a 

corre-cuita.

— Adéu-siau, padrina!... Bon die, Tinet!... Fins a la 

tornada!

— Xopluga’t, si pur cas!... Sents, noi?... Gorda’t de la 

muiena!

Al deixar cl baluart, el Sultan i el Rei udolaven com 

si els tostessen.

Quina frisor la de les bestioles vejent que no m ’els nc 

duia i que la Perla era la preferida! Lo cor me dava per 

cridar-los. Més, ont aniria am la currua, sol, i sens al

tre deria que la d'apedaçar lo de l ’Agustí? Per no sen- 

lir-los vaig apretar la cama. La Perla i lo Calillo ana

ven i venien devant meu, rabents com a llençadores. 

Dc tant en quand s’allargaven enllà, resseguint matolls

o endinzant-se por les bardices; més, ataleiaven tant 

amatents mos passos, qu'encare no cm decantava un 

xic ja m ’els tenia al dessobre. No: lo qu es de maimons, 

pas n ’afartavam a casa!
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Trencant pel torrent vaig adonar-me d ’unes gotetes. 

Pas s’havia fet clar: tot era una broma. Per no mullar- 

me vaig assolir els esqueis, emprenent-les dret a Ro

quetes, Si tant apretava, m ’hi xoplugaria fins qu ’amai- 

nés; pas eram al fort de les plujes; si es mantenia el 

ruixim, tiraria avall., per la dressera, a matar el cuc a la 

Resclosa. Tot mastega nt-m’ho aixís. s’anava espessint 

la pluja. La Perla i lo Calillo,. ensumant les gotes, es- 

cursaven ses embestides. La Perla morrejavaels terros

sos, frisosa i am les orelles caigudes; lo Calillo, ajoga- 

çat encare, agarbonava-shi a toms, venint-s’em entre- 

peus tot espolsant-se la mullena. Ja s’ovirava la 

Resclosa; més ne teniam per un troç ans d’arribar-hi.

Llucant dret a ponent me s'aparentà que s’aclaria. 

Blanquejava un xic, a parracs, i aduc la claror del sol, 

allencada i somorta, com esdevinguda de lluny, tras- 

parentava's pel boirim lo meteix qu'un flam derrera 

vidres. Vers a llevant si qu’ens l ’amenaçava: tot era 

una foscor; una foscor grisa, moradenca, agombolada 

d ’un pany, que s’arrossegava i extenia amunt, empas

sant-se comes i conreus com si fos un d ’aquells drags 

de les rondalles. Termejant per Roquetes vaig esmen

tar a l ’Agusti. L'Agusti cm recordà la caça; la caça, al 

Calillo, que tentaria d'esbravar si cl temps s’hi ajeia; lo 

Calillo, a la Cinta; i ensems qu ’es capdellaven dins mon 

seny la Cinta, la llebre i lo Calillo, entortolligats pel se
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cret d'cn Bàlius, que ja cm duia encuriosit desde la 

vesprada, la pluja refermà, borrasquejant tot sopte.

Una gotellada primer; un pedrusquim tot seguit, 

rodó i menut com anissos, qu ’es fonia al temps de bo- 

tre; unes pelaies de neu més enllà, més grosses i espes- 

sides cn quant més minvava l ’aigua; i unes ratxes dc 

vent lleig, um it i rufulós, esbufegant a toms com un 

asmatic, m'acompanyaren fins a Roquetes.

Aprés de bregar amb els goços, que s’escometien 

amb els del casal ans i tot de passar el barri, vaig cri

dar a la gent.

— I are, sant cristià!... Am semblant die eixir de 

caça?

— Pas n ’hi aurà per molt!

— Qui sab!... Si un cop de vent no ho esguerria... Lo 

qu ’és a Suria prou hi bat de bo, prou!... Am tal que 

no sia pedra... Esmorzareu, fa?

— Per matar el cuc, Jep!... Un borrego, si el teniu; i, 

sinó, pa i trago... Feré nou ores a càls didos... Molt 

serà que no s'abonanci!

Ja no queia sinó neu: borralls a dret fil, a plom, que 

devallàven catxaçuts, catxaçuts, fonent-se pel terrer o 

acoblant-se per l ’erba; íilagarces de borrallons, belluga- 

diçoscom allambrics, caienta baix, arremolinatsper les 

ventades; pelaies i borralls, lliscant de nou am maimo- 

nería, ensems que minvaven els bufarugs; aixís, suau,
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reposat, placevol, a tom per la sembradura: tal fou 

Tairc dc la nevada.

Per allà a nou ores, vejent qu'anava parant, vaig 

desfermar els goços, emprenent-Ies vers a la Resclosa. 

Volia íirar per la marrada, per esser més ferm el camí; 

emperò, com la neu no havia pres, llevat dels elaps de 

verdura i dels tous de les ubagucs, vaig decantar-me 

per la dressera. El torrent baixava gros, com sí agués 

xa fe gat a montanya. La Perla el passà d’un salt, sorte

jant els codols; el Calillo .,. quina una ens ne va fer d  

Calillo! Pas volia seguir! Si no l ’amenaço am un roc... 

Pobra! Com mai s’hi havia vist a flor meteix de l ’ai

gua!

Girant per la Resclosa vam topar-nos al Baldiri. S ’ar

ribava al torrent.

— Baldiri!.,. Q u ’aneu per algun parany?—vaig fer-li, 

per esbrinar la nova de l'Agusti.— Prou seguiu un ras

tre, ía?

I entenent la picardia, cl sornut me contà lo de la lle

bre. Era cert, cert del tot: aduc en Bàlius l'havia sop- 

tada. Afegí qu'anava perduda, sens esma, com si l'cro- 

paitessen de lluny, aventurant-s'em a jurar que, a no 

esser pel dolor, q u ’el fermava al casal feia dics, pas la 

deixava dc petge. La goça, com si endevinés el tracte, 

tot cra enlairar el morro i remenar la cua, frisant per 

esbargir-se.— Si l’aurà ensumada?— vaig pensar, despc-
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dint-me del Baldiri i atiant a la Perla per Ics seves. Lo 

Calillo s'hi trobava nou. Pas sabia aont dar-la. Tot era 

anar i venir a corregudes, arriscant-se pels trencalls o 

bordant per les bardices, encuriosit, ajogaçat, de pura 

pensa. Al pujar per les boígues vaig perdre d ’ull a la 

goça. S ’era endinzada per Ics pinedes que resseguien el 

comellar, clapejades d'arços i arbossos; emperò, ni pols 

esclariçats dels ombrius ni pels rem peus dels rostos 

s’endevinava la bellugadera. S ’em feia raro que no 

s'agués dut el Calülo;

Cercant-la i cridant-la vaig assolir la costa. La neu 

s'hi era anat assentant; més... allò, un tel, una gruixa 

de pesseta. Pels aires del temps, el meteix sol que la 

vegé esclatar la fondrià a la primera ullada.

De sopte vaig llucar a la Perla. S'esqueia enllà, a 

l ’altre bandada, per l'aulet d'en Many.— Perla!... Per

la!... Vina'm ací!— Més la goça no s’en movia. Lo Ca

lillo, ataleiant-s’en, s'esmunyi d’entre mos ptus, apre- 

tanta corre per aconvoiar-s’hi. Mitj quart aprés vaig 

assolir-los. Lo que ja cm maliciava: la Perla, ensumant 

per la neu, s'adonà d'una potadera de conills, rastrejant- 

la i seguint-la fins al cau, entafurat al peu d ’una feixa.

— Portessem la fura, eh, moça?— vaig esclafir, ama

nyagant-la.— Algun llodrigó que s’ha aventurat fins a 

l ’erbei anyorant la tenre, vét-ho-aquíl... Cal pas que 

frisis are!... Entens?... D'aquèts arrai!

file:///-aig
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i a! crit de — Som-hi!— devallàrem pel dret, aconse

guint la tasqucra de les pinedes.

Una ullada de sol, assenyalant mitj-dic, mc féu pen

sar am mos didos. Diantxe de Bàlius, negar la moça al 

Tinet, sens més que dir ni raó que la d :un «.no pod 

esser»! 1 perquè no pod esser? Pas té cap tara el borde

gaç per a desnonar-lo! No es volen els dos? Fos algun 

manco el Tinet! Vaia un manco! Si al veure’l pel se

gar, aduc a ún n'hi venen ganes!

Aixís ho anava xafant, encaboriant-me més a cada 

tomb, fins que vaig sentir que m'anomenaven. Pas me 

n 'auria adonat. Lagoça, esquitllant-s’em tot-d’una, em- 

paitada pel Calillo, m'en féu apercebre.. Era la Cinta, la 

meteixa Cinta, que s’arribava a Torta. Quins alcgrois 

al soptar-me! Clar! Conxorxada amb cl Tinet, ja li bas

tava el veure'm. Com que, si jo no hi agués atinat, 

sols am la malicia de sos ulls ja auria entrat en sospita.

— A espantar els conills, oi?

— Pas hi toques!... Piquem més alt!... Es qüestió 

d ’una Uebraça, veies!... No n'has sentit a parlar?

— Calleu!.., Qui era?,.. Ne ting fums i... Cert!... Lo 

pare!... Si: era el pare.

— Q u ’és a cà-teva 0 al troç?

—A fer carbó, ja fa dics, amb els nois.

1 com si jutjés qu'em venia a traves l’escaurc's fòra 

cn Bàlius, afegí, resolta:
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— Arribeu's-hi!,,. Pas són molt lluny!... Són al bosc 

del Compte!... Oi que diuen si la llebre hi pastura!

— De bo, Cinta?

—A fè de refè!

— Doncs, la guanyes, veies!

Somrigué, cm mirà amb ulls agraits, i, endevinant 

ma gana pels badalls, reculà dret a casa.

La dida no. s'en dava compte.

— Am semblant temps, taujà!... Sens innovar-m'ho 

sisquera!... Pas te costava un res de fer-m'ho dir per la 

Laia!.., Sèu!... Sèu, anem!.,. I atipa't!... Trunfes i 

cols, noi: són dc dinar... Et feré una truita am cansa- 

lad.eta, eh?... No sé si t'agradarà aquèt vi... Pas té mal 

tast; emprò, lo redimontri de les plujes... Trencadet... 

Un si és no és trencadet.

Vejent que, a copia d'afaiags, n i em deixava pendre 

basa, malverant-me l'ocasió d ’esser fòra la Cinta, vaig 

esclafir sens refujos;

— Be: anem al cas... Sabeu per què só vingut?... 

Doncs, per esbrinar lo del Tinet... Què vos ha fet 

aquell xicot?... Quin reparo hi teniu?

— Fill, pas só jo qui ho entrebanca!... Per mi arrai!... 

Coses d ’ell, 110 ho sé!... Si fos aquí...

— Dida, he vingut per sebre-ho, enteneu?

Al veure'm enseriat, s'enrajolà un xic, com avergo- 

nyint-s'en; encongí's d'espatlles, creuant a l’ora sos bra
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ços; i, fent-se un punt a la boca, esclatà am misteri:

— No sé com dir-t’ho, fill!_Pod-ser que t'hi arribes-

ses!_Goses d'ell!... Ja t'ho só dit!... He vessat més llà

grimes!

Mitj quart aprés, ï encuriosit com mai, les emprenia 

vers als boscos, corrent i trasquejant a tota pressa.

*
* #

Anava’s serenant. l 'n  aire sanitós, provinent de 111011- 

tanya, perfumat pels timons i romanins, escombrava 

els nu vols, enfolcan t-los pels indrets de Biosca. Escai- 

rats, acoblant-se o atupint-se, reeixien atià, al lluny del 

lluny, derrera les comes i els tossals, com si una altre 

serra esclatés tot-d’una cn el meteix cor de la Segarra. 

Ovirant-los desde la costa del pla d ’en Coll, aducse 

m'afigurava qu'el Montserrat, trasbalsat dc soca i arrel 

per art d'encantaries, s'ens ne venia a nostre terme. Un 

sol làs, enterbolit, sens gens d’escalf, ni per entebiar 

l engclivament del griso, q u ’apretavaam furia, s’escam

pava arreu, posant a la terra com sí sagués emmalalti- 

da. Els lladrucs del Calillo i la remor dels pins esbar

gien la solitud del llog, ressonant enllà, per prats i 

fondalades, am suau i misteriosa fressa.

Capficat amb el secret d’en Bàlius, poc me recordava 

de la caça.
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Lo que sc m ’a travessava- era q u 'h o  callés la dida. 
Més, i si en Bà 1 i us li agués ignorat? Em però, havia d'es- 
ser un pecat dels grossos que no el bescantés ni a la 
seva dòna! Refum ere si n 'havia d'esser! Mortal! M or
tal! D'aquells que  no hi pod res el Papa!

Mastegant-m’ho aixís, vam arr ibar al torren tó  d ’en 
Cendra. Ja s’o viraven els boscos. Passariam la rierola 
pel molí del Salt, agafariam pel corriol d 'en Llém ana,
i... ala!... dret a les bagues. El molí del Salt, assentat 
al peu del snarge, aparentava desde l luny com una ga- 
bia d ’esquiro! penjada al cim d ’una finestra. Els albes i 
les can ves, m igrats per la tlunyaria, reeixien lo meteix 
que  testos. U ns lladrucs de la goça em  feren girar tot- 
d ’una  envers les bardices.— Carau!— vaig esclafir, sos
p itan t  de la llebre.— Q uina  en fóra que  la soptessem!.., 
! q u ’és l 'ora de la mitj-diada!— Per sí o per no, vaig po- 
sar-nie a l ’aguait,  engaltant-me l’escopeta i aquissant  al 
Calillo, qu 'es rebregava pels terrossos.— Ala, Calillo!.., 
Afanya-t'hi!..,  Que no s’ens esmunyi, sents?— Esverat 
ei Calillo, girà cua dre t am un t,  esbojarrant-s'h i com 
un diastre. La Perla revingué tot sopte. Portava un co
nill,  un llodrigonet, rastrejat per les bardices.— Be, 
Perla, be!... T e  portes com un ome!— faig fer-li, am a-  
nvagant-la  de l luny .— Ja acotava el m orro  per ade ixar-  
lo, quand  el Calillo, re tornant d ’una branzida desde les 
feixes, se li aferrà al dessobre, arrcbassant-li d ’un mós.
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— I are, c apdg rany ! . . .  Que vols q u ’ens fugi?— vaig dir-
li.. ap legant el l lodrigó de terra i en ta txonan t-m ’el al 
sarronet.  Lo Calillo, en sum an t  a la bestiola, seguia’m 
detras, g ru n y in t  a tom bs i recom p’.ant mes passes.

Faldejan t  la coma, entevanat per lo d 'en Bàlius, se 
m 'ocorregué to t-d 'una  que descobria el misteri. El 
casal d 'en Coi, encim bella t  a la carena, arran  del cingle,
lo meteix q u ’un  niu d ’aligues, em revivà una  feta del 
dido qu 'em  posà al rastre del secret. Pas era altre cosa. 
El besavi del Coi í el de la Regalada van aver-se-les un 
die sobre el f i tam ent d ’una vessant. Com ençaren  m al
parlant-se, s’apunyegaren  un eixir d ’ofici, anaren  per 
justicia alego, am galant m in v a m e n td e  sos cabals; més 
cap d am dós sac o n o r tà  del fallo, i, enqu im eran t-s’hi de 
die en die, en Coi rem atà el plet vergassejant de m ort  
al de la Regalada. Com  eren bona gent i s'hi posà el 
batlle, entre altres persones de cabal, me l’engarjolaren 
sis mesos. El de la Regalada morí del sust; en Coi, pas 
ho só esbrinat mai. Uns deien que de passió d'esperit; 
altres, que de rem ordim ent.  L o cer tu s  és q u ’al re to rnar 
de presiri me li agafà una m arluga  que l’enterrà  a les 
poques ores. T re s  generacions han  passat desde aquella 
feta, i cada una  dc les tres ha enviat un  om e a presiri 
per la meteixa causa. Es allò: no s'ho poden pair, no 
s’ho saben acabar, com si ja al neixe s’els congriés a !es 
entranyes.
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El meu dido i cl parc del T in e t  anaven a fer gresilla 
a l ’ostal de ]a Rossa. U n a  festa, jugant-se l 'a iguardent 
al tutti,  van tcnir-se-les sobres d ’una basa. Q ue si ets...  
Q ue si 110 ets...  A nà enlaire cl porró, voleiaren ics car
tes, i, agarbonant-se a l ’eixir de l’era ,  s’esbatuçaren 
com a uns jueus. L 'ostaler v a despartir-los, assossegant- 
los i amoixant-los; més, d ’allavors en avant, i am tot i 
ana r  a cà-la Rossa, n ingú  els era vist jugar al tutt i .  Pas 
fóra extranv, doncs, q u ’en Bàlius, en qu im era t  encare 
dc la feta, i a sem blança dels d 'en Coi, s’esbravés am b 
el T in e t  per a venjar-sen . Lo que més me dolia és que 
la nafra del despit se li agués fet tan t  estantiça; emperò 
com en Bàlius n ’era rebut tants serveis dels de casa, 
pas m 'en veia m al d ’apedaçar-ho.

Ja assoliam cis matolls. Ja  entravam  als boscos. LI 
comcllar, forrat dc bagues de la carena a la vall, sem
blava desde el cim un  agom bolam ent  de núvols. La 
boira del ressol em bolcallava’l arreu, brasejant pels 
rostos i esp u rn an t  pels caires. Rencs d 'albes i polls 
s’a tup ien  pels trencalls i clotes, rcdoltals d ’arços i fal
gueres, en tant els blets i rom anins,  vorejant els m a r-  
jals o esclatant per les prades, restelleravan-s'hi com a 
verdures. Els claps dels erm s acaixalaven les bagues, 
a rranant-les i esciarint-les lo meteix q u 'u n a  arna per 
una  peça de roba. Per a m u n t ,  per replans i feixes, as - 
sentava-s’hi l 'arbra t,  ferm i ardit, com am enaçan t  als
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nuvols, combant-se i ajaient-se per les vessants, tal com 
si l 'agués ba tu t  Lina ram blada .  M unions  de ratlles, 
creuant-se i entreteixint-se com les desfiles d 'un  riu, se 
destriaven per les comes, assenyalant am sos replegs el 
curs dels viarons i els aigua-vessos.

Com feia temps que no hi era estat per aquells ba -  
ralts, m ’hi cmbadocava com un  bailet a fira. A duc res
seguia els entorns, a n o m e n a n t  poblats i recom ptant  les 
cases, com per a ferm ança de que no en m anqués  al
guna.

El sol tirava a la posta. L ’aire engelivava. Enjogaçats 
els goços, sc les heien a m u n t ,  fu rgan t  pels erm s i gra— 
pejant pels marges, si no s 'empaitaven pels rostos. Al 
solei d'en Q uer vaig adonar-m e de les piles. Devien 
bitllar. Dugues l longues fumeres, flonjes i ennegrides 
com les d ’un forn de rajolers, s’enlairaven per dem u n t  
del bosc, arrossegant-se per l ’espai i lliscant enllà, lla 
d'enllà, confonent-se am la boirada. T re n c a n t  per les 
bagues vaig cridar al dido,— Bàlius!... Oh, Bàlius!— 
Ressonà dos o tres cops ma veu, resseguint l ’afrau; més 
persona nada va respondre 'm . Dalt d ’un repetjó, e n -  
co rnan t  les m ans i esg argam ellan t-m ’hi, vaig  to rnar  a 
la crida. Un espínguet, u n a  m ena d ’a larit  com an y o ra -  
m ent dc fera, esclatà tot al cop, sec, esquerdat, lo me
teix q u 'u n a  escopetada. Vaig l lucar pel tou de la bos- 
curia, i uns pics rem enuts,  rem enu ts  i negres com
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escarbatons, que rodolaven per un  callariç d'alzines, van 
soptar mos passos.— Bàlius!.,. O h, Bàlius!— repetí tot- 
d 'una .  I es referen els esgüells, i es bellugaren els escar
batons fu rgan t per terra, com si fossen garrins q u ’en su -  
messen tofanes. l ' n  quar t  enllà ja ens vejerem les cares.

— T u  ets, noi?
—Q ui s’ho havia de pensar?
—Q u 'has  seguit a lguna peça?
— La llebre, pod-ser!
Aprés d 'esbufegar un xic i de rem oure  el cap a m u n t  

i avall, com anim al que  capsina, vaig esclarir-los sos 
'duptes. Si: era jo q u ’havia eixit a des-ora, cercant cl 
rastre d ’una peça que sabia on t  jeia, segons fums, i 
qu 'em  plauria  de portar a casa.

— Be, bordegaç, b.e!—esclafí el dido, boi p regun tan t-  
m e am b un gesto si m ’em passaria  a lguna  cosa.

Vaig mostrar-li  el llodrigó, i, endev inant per mos 
aires que ja cm feia saliva, cs posà a escorxar-lo.

— I els de casa, xicot?
— Bons, gràcies a Déu!... Ja he vist als vostres tot 

passant: la dida, la noia... Doncs, quan ts  dies fa que 
sou al carbó?

— A m b avui, setze... Aviat acabarem, si a Déu 
plau!...  Ah, tu!...  U n  bon plat de sopes, entretant,  
pod-ser t 'apariaria  el ventre. ..  Vols dir?... Mira qu 'a  la 
vesprada hi fa un fred!



— Això rai!... Pas és fog lo que hi m anca!,..  Heu de 
basquejar pels goços també!...  Deuen portar una  caçu- 
sa, dido, am  tan t  bella jornada!.. .  I... escolteu!... Be, 
no!... V inguen ,  vinguen les sopes: m 'a  par qu 'els bu
dells ja g runyen!

Escapava’m lo del T ine t;  em però  com se m 'acudi 
que  lo fet a fugues s'espatlla am pressa, vaig recular la 
parau la .— Per temps arrai!— me vaig d i r ,  d o nan t  un  
tom b pel bosc, m entres  s’atrafegava cl dido.

Arreu s'hi veia el trasbals. T o t  aquell clap de baga, 
eselariçat per les destrals, com esbullada forra de ca
bells aprés de passar-hi la pinta, esqueia's farcit de bro - 
ça. Ascles i boscalls, maces i tascons, soques i esberles: 
per tot on t  posava els peus ensopegava am b  una nosa o 
altre. Llençades de revés o fetes un garbuix, algunes 
en barrisca i moltes a l’esgarriada, aduc m 'en trebanca
ven a estones. Avien fet cinc piles, i s’am an ien  per la 
sisena. De les cinc n 'eren venudes dugués. El rastre de 
les places em m ascarava el terrer com si l 'agucssen fe- 
m a t  am  sutge o el formiguessen per boïgar-lo. En  tant 
s'hi afanyava cl d ido, els m inyon s  vigilaven les piles. 
'Pots anaven bruts, emmascarats, 1 lords, com si treba- 
llessen a la farga. Adobats arreu per la carbonisa, l lam- 
pegava'ls els ulls, ribetats pel polsim, lo meteix que  
cuques de sagrera, sagnant-los-hi els llavis com si els hi 
agués obert una nafra.
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Era'm ja cap al tard. Els espíralls de Ics piles trepa
ven  la foscuria, esbargint enllà les flames, tal com un 
raig  dc sol a l 'a travessar el rossó d ’una iglesia.

Arrebossada per les om bres la baga, esporuguia  de 
veure: la meteixa basarda que  si fos una cova.

— O nt ets, noi?— cridà el dido, esfereint-me.
—Som  ací!...  Som ací!... J a  hi corro!
Brincant per m u n ts  dc cendra, tous i arrodonits , rcs- 

quícics de les xcres d ’altres dics, vaig atançar-m e dret 
al Bàlius.

—Apa, noi, que  ja bullen!—esclatà, em m enan t-m e a 
]a tenda, una  barraca que s'avien bastit, apuntalada 
am b  estaques, coberta am  canyes i branquil lons,  en ra
m ada  de dalt à baix i a tapaïda de brosta.

— 1 aferra-t’hi be...  sents?... q u ’apre tae l  griso!— afegí, 
signant-m e les graelles, on t  reposava el llodrigó, ert i 
a ixancarrat, fum ant  encare.

La Perla i el Calillo, ab u r r in t  la xeradel  portal, s'en 
v ingueren  a mos peus, tot rem en an t  la cua, com feste
jan t-m e Tapat.

—Alo, teniu, que ja us ho aveu guanyat!— vaigfer-los, 
l lençan t el cap a la Perla i Ics potes al Calillo.

La Perla tom à el cap a l 'aire, d ’un sol mós, espete
g an t  de l lengua com si saJivés una  llem inadura . El Ca- 
lillo s’alerrà a les potes, i, ajaçant-se a terra fins a fre
gar-hi de panxa, repelà els pellingos, tot ventant-s’hi
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am  la cua. El refreg de m a cullera i els cru ixits dels 
ossets a l ’esmicolar-los els goços, re tentien  d ins  la bar
raca com sòns de ilunvadana cobla.

Ja fet de sopar, vaig arribar-me a les piles. No volta 
clucar l 'ull sens em paraular-m e am b  cn Bàlius, per es
brinar  lo d ’en T ine t ,  per esbargir mos duptes. Pas à u 
ria agafat el sòn am b  aquell rau -raú  entre ceies.

A l 'eixir fòra vaig no tar qu 'em  cridaven. E ra  ell, ell 
meteix, q u ’em convidava am sa com panyia .

— 1 donques, dido?
— Veuràs.. .  A rran ja t  l ’ort, ja gornits los planters i 

llestos de la sembra dura, vam d ir-nos:«— Què li i ferem 
a casa?» I besquejàrem pel carbó.. .  Goïta!...  Ja  en som 
venu t dos piles als trag iners  de Sur ia ,  que travessaven 
de trenta  cargues!... Ben pagat, ben pagat, noiI. . . Açò 
sí: carbó com lo nostre que no el cerquin  ni am b  u ic -  
res... Ja cl veuràs, ja el veuras demà, quand  desfem la 
grossa... Pas ne surt  del rojenc, del fumós, ca!... Ni
q u ’el necessitesses per remei n ’aplegaries un  t r i t!_T o t
és bo, lluent,  de color de llargandaix, com si fes aigües, 
am b un trinc, si cl bats per terra, que ni que fos una 
dobla!...  No: en q u a n t  a ben cuit. ..  Ademés, tot són 
branques!

La veu d ’un dels m inyons el féu a rr ibar a les piles.
— Que no va be açò, noi?— vaig esclaiïr, atançant- 

m ’hi. .
18
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— S ens l lam pa un  xic!— esclatà el. grand , obrin t  un  
espira llet i tapant-ne  d ’altres.

— Com  se gira vent,-—reprengué el d ido ,—s'hà d ’anar 
més am com pte .. .  És lo q u ’et deia sua ra . . .  Perquè ixca 
bó cal que no t ’hi ajegues...  Lo niés xic de!s descuids 
pod escapnar-te una  pila!... Are meteix... Has vist?... 
Res: i o q u ’es d iu  un  alè d ’aire...  Se t ' inflam a un boscai, 
no t'hi pares, aquèt  encén un sostre, n o h i  arribes am a
tent, i... alo!... esguerrada la cuita!.. .  Poc lio saben les 
dòncs que  s’atravessin aquèts riscos per una cosa tant 
tenue!

Digué, enfilà's a la pila a rm a t  del bitllot, bitilà-la 
una  estona, resseguint les parets, i, fu rgan t  un dels 
costats i acotxant l ’altre, des llam pà la brasa. U na glo
pada de fum, més negre encare que la fosca, eixí del 
coll de la pila, arrossegant-se per l 'en torn  lo meteix 
qu 'u n  clap de nuvol.

— Algun b oscai acoroçat, a lgun  t roncot de fusta re- 
vola: vèus-ho-aqui!— botzinà el d id o ,  tot devallant 
l'escala. I. reparan t  q u ’un escardell, ja enrogit, s’esvaïa 
a m u n t ,  espeternegant per l’espai i revestint-lo d ’espur
nes, afegi:— Pla que  n ’endevinaria  la soca, veies!

Ja s'era fet nit. F reda  i esblaimada la l luna, aclaria 
l 'a rbra t,  parpellejant pels cims lo meteix q u ’una celis- 
tia. L ’airet, frescal i somort, com  entebia t per la se
rena, rondinava  pels voltants, entelan t-nos els ulls i
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engelivant-nos Ics espatlles. A m ara t  per la boira del 
terrer, ja fangós per la m ullena  del m atí, rccruixia a 
nostres petges, esbravant-s’en una  fetor ingra ta  i  ròn e
ga, com la del fons d ’una baum a. Nos esqueiam a sis 
passos i ja la tossa de les piles cra engolida per la fos- 
curia. Llevat dels espíralls, esguardant-nos am  sos ulls, 
com si ens em paités una llopada, i d ’a lguna  xaida va -  
garosa serpen te jan t  per la fumera, com an im e ta  per
duda ,  tot ho arrebossaven les ombres.

— Noi!... Alo!... C ap a joc, que d'ací a tres ores haí 
de rependre’ls!— esclafí el d ido, s ignan t  als m inyons .— 
No vos hi ensonyeu, ei!... B itllar i fòra: no  s’ens cs- 
capni!

A l 'a rr ibar  a la barraca llençà uns ascles a la xera, 
fogaçant-Ia un xic, a truco de veure'·s'hi una  mica. La 
Perla i ei Calillo, enroseals com un caragol, hi ronca
ven lo meteix que berros.

— T é, noi: ab r iga’t!—me digué el d ido, a l largant-m e 
una  m a n ta.— 1 abasta aquella , si no en tens p ro u ,— afe
gí, estovant-me el jaç a corre-cuita.

La fressa dc la palla em recordà el m eu ilit del casal, 
am sos tous matalassos; l 'esm ent del casal me va retreu
re al T ine t ,  encaboria t  i enu t jós  per lo de la C inta; i 
reparant  qu'el Bàlius ja se cercava la jeia tot rebregant- 
se per la jaça, encuriosint-m e lo del secret, vaig resol
dre emparaular-lo.
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— Dido!... Be m ’atendreu  uns  mots ans d ’estirar- 
vos-hi!

— I are, noi!...  M ’ho dem anes am b un s  termes...
— Sobres lo del T ine t:  véus-ho aquí!
■—Sobres...
Pel fresseig del jaç vaig com pe nd re que s’hi redre

çava.
— Sobres lo T in e t  has dit?.,. 1 be: què t ’hi va a tu?
— Com  que só v ingu t adreces, d ido!...  Per la caça 

pas auria  fet cap fins ací!... Més com io pobre.. .
— Veuras, noi!...  Clar, q u ’és de planye; més, no pod 

esser, no pod esser.
— Es la cançó de la dida: «— No pod esser.» Per çò hi 

v ingu t  a topar-vos...  Açò de «no pod esser» no passa 
d 'uu  estirabot, dido, i am b  un estirabot pas eíxiriam de 
duptes.

— Doncs, res ne treu ras, veies!
—V ull sebre-ho, dido!
— Escolta’m, noi: és un  misteri que ni al confés lo 

só dit; ni al confés, sabs... De m odo  i m anera  que tan t  
és que risquis com que rasquis.. .  1 no  t 'ho  prenguis a 
m al,  ei; puix, llevat del confessor, foras tu  el p rim er de 
sebre'l ...  Desenganya-m’eli... D istreu-m ’el-nc!... Que 
s'en busqui una  altre!,. .  Moces arrai!

Callà's, fressejà Ja palla de nou, rem oguda  pel cos 
del dido, i es refeu la qu ie tud . EI pany de m a escopeta,
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reflectint cl flam de la iogaça, espillerava com si fos de 
vidre.

Despitaí per sa taujaneria ,  vaig em pendre  al dido al
tre vegada.

— Be, dido, be!... Vós 110 m ’ho direu; em prò, pta 
m ’ho tem o.. .  Ja ho sospitava, cn veritat; niés no gosava 
a dir-vos-ho... No vos feia de sem blan t  fusta!... Be ia 
g^rdeu  prou la rencuniada!. . .  'i 'ot ve d'allà, de lluny, 
d ’aquella  palestra am b cn Jep a l'ostal de la Rossa per 
una  basada de tu t tü . . .  És la cançó del Coi am  tos de 
la Regalada, clar!... Em prò...

R ondinà  la palla, redreçà’s el dido. i. reprenent-m e 
tot sopte, esclafí:

— Noi, per m or de Déu, no  m ’esbronquis d 'aquèt  
te rm e.. .  Só.jaio, bc ho sabs; més, si un  altre que no fos
ses tu  ern busqués aixís les pessigoies, te jur que m 'hi 
agarbonaria . . .  Vull que lo que  m 'has  dit no m ’ho ages 
di t . . .  Entens, noi?... I en q u a n t a  lo d ’en T ine t ,  debades 
és que  hi dongues voltes: pas has de sebre-ho... T e  basto 
a d ir  que só jo el p r im er dc p lanye’ü . . .  Veies si ern des
plau la feta, doncs!...  1 deixa 'm  clucar els ui.s, que pas 
és són lo q u ’em manca!

Vaig en tendre  que  s’hi ajeia, i, reprenent-lo ans que 
s'hi endorm ís,  vaig esclafir, despitat:

—Ja vei, dido.,. que pas me ten iu  per galan cosa, 
qu an d  vos esteu de com plau re ’m .. .  Què li trobeu al
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Tine t? . . .  Q u in a  una  vos cn ha fet?,,. Perquc li negau 
a la Cinta?.. Què li m anca al xicot?,.. Ja vos ho só dit: 
só v ingu t  a dretes per csbrinar-ho, i com niés va més 
m ’hi vai entossonint,  perquè s 'ho val, dido!... S inó, d i
gueu-me: llevat de qua tre  creus, que sols truquen  do
bles am dobles, qu in  m inyó  em citau, dc tota l 'encon- 
trada, q u ’es retiri al T in e t  com a onrat,  com a t reba ia -  
dor, com a aixerit, i aduc  com a guapo, ja que de tot 
s’en fa m esura?.. .  ! si és aixis açò que tant vos am agau, 
digueu, no pod ser una  allevança?... A duc que  fos cert, 
cert i provat (qu’extranya cosa fóra que  110 me n ado
nés jo, ten in t-m ’el), perquè us estau de bescantar-m’ho, 
si, com és de capir, ne pug  rebre les males?... No cm 
responeu?...  Doncs be: perquè en tengau , dido, que no 
m ’hi aferro per repropicria, tan t  nét de tares jo el vei, 
que d ’ací a tres. mesos vull q u ’em meni l’isenda.

Açò de l ’isenda se m ’acudí per temptar-lo , puix pe
cava de coquí; emperò, ni tocant-li la flaca aventurà 's  a 
respondre’m . Ja em dava per desvergonyir-m 'hi, quand  
en tengu í que  d o rm ia .

— Be!,.. Sí q u ’en fa cabal!— vaig rem ugar , encen en t- 
m ’hi.

La veu d 'u n  dels m inyons a.vinentant a l’altre que  se
li l lam pava la pila em recordà lo esquerraçadot qu 'ana- 
va cl dido, i, judican t que s'era do rm it  vençut per la 
.passió dc la sòn. vaig excusar-li la treta. T a m b é  jo m ’hi



vaig estirar. Capolat del camí i encaboria t  am lo del T i 
net, am tot i fer-s'em anyoradiça la m olçuda ja ça del ca
sal, pas vaig trigar a d o rm ír -m ’hi. Més, llevat del prim er 
sòn, q u ’em serví p e ra  descans, els dem és trasts de lador- 
m id a m e  s 'anaren fent tan t  prims, que  se m 'aparen taren  
un somni. Q u in a  ora  era? Pas ho sé. Pel corn d :en Marc, 
e m m e n a n t  la d u la a  la pastura, se m ’afiguraren  sis ores. 
E! sò s'oïa al lluny, m olt  al l luny, lleu i confós, com 
trasbalsat per l ’aire. Al parar-hi m ent, aduc me semblà 
en tendre als anim als,  gatzarejant pel prat ajogaçats i 
alegres, com els xerrics de Biosca en íxent d ’estudi.

Pels badaions de la tenda  com prengu í  que clarejava. 
Vaig reu iar en torn  tot deixondint-me, i... ja no hi era 
el dido. l ’n dels m inyon s l 'havia reprès, en tornant-s’en 
a les piles. Els goços, fets un m unyog, s'ajassaven a 
mos peus, l lucan t d 'un  ui, com esperant ma venia per 
alçar-se. Sentia un pes aqui en mitj del cap, al freg de 
Ja corona; una m ena de pes com si m 'alccssen a plom, 
estrebant-me a m u n t ,  nusat pels meteixos nirvis, I tot 
era allò, lo d'en T ine t,  que me Eatravessava com un 
clau. Fum ere  dc Bàlius! Ignorar-m e cl cas ane mi, al 
q u ’alletà sa muller, a l 'creu de la Prada, del que mai 
n ’havia agut un no, pidolaire i tot com era! Pobre i 
m alaura t  T ine t ,  qu an d  ni sem blan t m it janer  servia!

Al pensar en açò, s’apoderà de mi tal qu im era ,  que 
vaig eixir del jaç frisant per em pendre  al dido.
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Ja es feia d a re n t .  La xera del portal s’cra anada con
sum in t,  socarrant el vol del te rrcr  am  la xardor de la 
calinaça. Arbres i matolls, destriats per la l lum , q u ’em- 
penyia arreu  la boirina, retallaven l'espai, esclariçats 
sos cims i verdejant ses branques. Foranes veus van 
atiar-me de sopte vers les piles. T o t  anava en renou. 
Sopta t  pc! trafeg, vaig sospitar si s’acostarien els tragi
ners i s 'afanyarien per a la carrega. EI guarda-boscdel 
Duc i el messeguer del term e, rep renent als nois d'en 
Bàlius, tenien  compte les piles. Ja n 'avien despullat 
una, la que feia més tossa. Els m inyons, emmascarats 
com a d im onis,  trasbalsaven el carbó a la mesa, esbo- 
rancan t  la pila am  llurs eines. El dido, un xic allunyat, 
s’esquerraçava boi de ferm per m u n ta r -n e  una altre. 
Fóra  la derrera, la de recoure els culofs. A lçava’s per 
aplegar els boscalls; es taca va'Is a terra, en rodona, es- 
cairant-los una  mica, com a ventre  de tupí; bastia el 
sostre am b  els culots, enfiterant-Ios ún per ún; i. apres
sant als de la mesa, reprenia  la tasca. Ja  assentada la 
pila, revestiria-la de terra, forrant-la am m ata o fanals, 
i, ob rin t  els rencs d e l s espirallcts, calaria-la de sopte. De 
tan t  en quand  s 'arribava a la mesa per esparvillar als 
minyons. El rabadà de la Farga i el pastoret de C o- 
denys s'eren llogat per ajudar-los. Pas els v indria  mal 
una  dotzenota  de cortos!

El rabadà, a rm a t  del raspall,  escampava els m un ts  de
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carbó q u ’hi trasbalsaven els m inyons, ensems qu cl pas
toret, am  la regadora am anida ,  ofegava-les am  ses rui- 
xades.

— Bona terra  per planters!— deia el guarda-bosc al 
dido, assenyalant la m aca de la plaça.

— I pèr fer-hi truntes!— respongué el dido.
— No m ancarà  qui se t’em porti!— recalcà cl m esse- 

guer, en la iran t  el biillot i apun tan t- lo  dret a ta Farga.
T o t  ronsejant, ronsejant, vaig apropar-m 'hi.  FIs go

ços, com si entenguessen m on intent, se m ’avien esquit
llat, cmprenent-les am b el dido. La Perla li saltà al 
dem unt ,  bel lugant  la cua i am  la l lengua enfora, com 
per besar-li la cara. El Calillo se li aferrà als esclops, 
estiragaçant-los-hi am les dents, com ho (eia am les 
costelles.

— Fi. tu ! . . .  Estas?— esclafí el dido, am enaçant-lo  am  
la rpe l le ta  d 'enrestelíar les brases.

— Bon die!— vaig fer. collgirant-m e pels dc les piles,
— Bon die, ereu!
— Bon die, grand!
El dido es decantà, boi esbargint als goços,.i, sens 

m oure ’s d 'a jupit ,  tol enfilant boscais, me digué al veu
re'm:

—Ja has d u c a t  l 'ui, noi?
— Pas a ple.r, dido!
— Com  no hi estas fet a la paia!...  Fa?
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— A la paia arrai! .. .  Sabeu a lo que no estig fet?
Ja anava a etgegar-li; em però , pas me calgué el 

dir-ho.
Alçà's, rebaté el culot qu 'estrenyia , s’avençà dret a 

m i,  motxo, pensiu, m alm irós, i, encarant-s'em tot— 
d ’una, em  digué, recant-li.

— Mira, noi: e ra’m ju ra t  que n ingú  ho sabria; n ingú 
del m ón, entens?.. .  Em prò ,  al veure 't  aixis, enfurru- 
nvat, rum iós, am  la m u rr ia  a sobre, i a l ’acudir-s’em 
qu 'e ts  de la Prada, l’ereu de la Prada, que va alletar la 
T resó , ja no sé pas com aguan tar-m 'ho .. .  Que se m ’en 
va de la boca, veies!... Doncs be: pasm a’t, que  ja et va
garà  el temps per a fer-t’en creus!... El T in e t  i la Cinta 
són germ ans!. . .  G erm ans,  noi: no en duptis .. .  Ja t ’ho 
contaré!.. .  Ja t 'ho  contaré!.. .  Sols un preg t ’encom ano: 
que  no n ’eguen un mot, ni un  mot, ells ni n ingú . . .  Ig
norant-ho ,  no  en penen .. .  F ig ú ra ’t are, si ho rastrejes- 
sen , qu in  corcó els fóra tota sa vida!... Ho entens, 
noi?.. Veuras.. .  A p ré s d e  desm am at a tu, la Tresa s'cm 
féu grossa...  Fos que n ’hi au r ia  passa, fos q u ’an an t  a 
Fort. . .  Què sab un?...  No els ho preguntis  als mals 
d 'o n t  venen ! . . . Lo que  cal és guarir-los alego!... Doncs 
be: la qüestió és que s'em follà.. . Gelosa d 'una  canalla 
i rebotida dc pits, ja cercavam cria tura , qu an d  s’es
caigué a passar u n a  bordeta. «— Fillem-se-la?»— ella 
em  va fer, «—J a  ho has dit.» Nos venia tant dc vin-
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t iun  punt,  tan t  a dretes! «— I si ens la prenen qu an d  
sia g rand?»  Vai esbrinar d 'on t  la du ien . . .  A cà-la 
Rossa vai eu re ’n fum s...  E n s u m a n t ,  en su m an t ,  vai 
entendre  que la T a n a ,  la coqucsa dc Postal, i el pare 
del T ine t,  no es deixaven de petge... U n  die, aprés 
de la batuça del tu tt i ,  vai tocar cl bot a la Rossa sobres 
lo dc la noia, i... no  ho vulgues més en clar!...  La 
boca se )i féu aigua, despitada perquè li era fugit la 
coquesa, i li! per randa  m ’ho contà lot, to t...  Era del 
pare del T ine t . . .  Ella l'encistellà, a judada  per la Rossa, 
i ell, a pun ta  de die, va trasbalsa r-me-la al porxo...  1 vèt- 
ho-aquí!.. .  T o ts  se la creien a la Santa  Casa...  entens?... 
i l ’estornellet, enfaldat per la T resa, s’aferrussava al 
m ugró, engolint-se-la a la regalada.

— Sabeu que ni que fos un qüento, dido?
Reculà un pam, m irà 'm  de fit a fit, tot a tabellant- 

se-li el front, i am veu ferma va dir-me:
— I are, per m a ta r a la Cinteta, vés, vés, i bescant-ho, 

si goses!
— Dido!... Per qu i  em preneu?—’vaig esclafir, sen tin t  

que la sang em formiguejava.
El dido som rigué, m 'acaronà  com q u an d  era m enut,  

soptant-m c la qu im era ,  i, s ignant  enllà, al l luny, vers 
a la Prada, afegí, boi trasposat:

•—Ja ho veus!... Cal enganvà'l,  noi!... I, pu ix  li toca 
una  creu, fem que no li sia feixuga.
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Els picarols dels traginers, re trun y in t  per l 'a trau, 
l 'a tiaren envers la mesa.

T o t  anava endevant,  tot estava a pun t .  Allans a dèu 
ores la bu llanguera reeua aconseguiria  et repetjó, fer- 
m ariant- la els traginers, arronsalant-la per tes alzines; i 
en tan t  els niatxos, am b el m orra le t  penjant,  s’endrapa
rien la pinsada, i els omes, arredossats a la xera, esca l
farien el ventre, en Bàlius i els xicots, suan t  a viu liagri- 
mall, om plir ien  els sarrions de brases, d ’aquella  flor de 
brases, negres, fulloses i revingudes, forrant-los dé boi- 
xeriea i m ata tot-seguit, p e r a  trasbalsar-los dalt del rep ’à 
i carregar-los aprés de l ’apat.

Per no  fer-hi nosa vaig despedir-mc del dido.
—Vaja, dido, adéu-siau!.,.  I... no rum ieu gaire, eh?
— T ’en vas?
— Què hi feria?... Val tros vos hi enquelerareu, i jo, 

atalciat am lo trafeg, hi perdria  l 'estona...  Les em p en -  
drem dret avall, a veure si n ’alcen a lguna.

—Oi que frisen!... Repara.
—Bueno, doncs: fins a ia dels barbuts .
— Sem pre els meteixos!
— G rat sia a Déu!... Vaia, adéu-siau!. . .  Bon die!... 

N o us hi m ateu , m inyons, que 110 l ’a rranareu  pas tota 
la baga!

A Fapartar-me de les piles me s’aparentà  que  tot jo em 
refeia. El sol era més encès; l’aire, més pur; lo cel, més



blau, un blau esblaimat, que  tirava a gloria. Com  més 
mc n ’anava a l lunyant,  més me n ’adonava.  Al t rencar per 
la costera, la negra fum erola s’esbargia a m u n t ,  a glops, 
esllanegant-se per l’espai i som bre jan t  el marge, tal 
com ,si un  \ ol de perdius s’aixequés de sopte de les bar- 
dices. El Calillo mc s'hi era enganyat un bon parei de 
vegades. Sols el cas del T in e t  m ’entevanava unaxica . Jo, 
que  m ’havia van ta t  de q u ’em fóra un n o re s  l adobar-lo, 
aver-mc de m ossegar els llavis, i aduc enrogir-me dc 
galtes, com vantolari  de m ena, a truco de g u a rd a r  el se
cret i no com prom etre  a la Cinta! Oh! I si no més fos 
la C in ta  la bescantada! Ella arrai! I cl Q u im , cl pare 
del T in e t . . .  i de la bordeta, el m asover de casa, ja gaire 
be jaio, i al qui tots teniam per un  sant-ome? No hi 
havia remei. R um iar ia  un xic, i m olt  fora que no m ’en 
pesqués una! Calia fer-ho, aduc en be de tot-om. Anc 
que fos a copia dc m entides. Ja m ’en confessaria aprés 
d ’arranjar-ho, si tant m ’apurava cl rem ord im ent.

T o t  gar lan t-m ’ho aixis vam arr ibar  a la riera. Al pas
sar el gual, la Perla se m 'en ta fu rà  per les canyes.— O n t 
vas?... A caçar granotes?— vaig dir-li, etjegant-li tina 
codella. T a m b é  cl Calillo se me n 'hi va corre. Pels 
g runvs de la Perla vaig  m alic iar q u ’ensum ava  un ras
tre, i. enfilant-me al m arjal,  vaig aguaitar-lo .— Vols- 
t ’hi jugar q u e s  la llebre?— se m ’acudi to t-d 'una . 1 en 
care no m ’ho havia dit q u e . ja  l ’em paitava el Calillo.
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Ajupir-me, encarar-m 'hi ,  aviar-li el tret, d ’esma, al bul- 
to, ba ldam ent agués tom bat al Calillo, tol fou cosa 
d 'u n  Jesús. Carrego, salto el m arge, me n 'hi corro, -se
gu in t  a ia Perla, que s'hi esquitllava com una  furia, i 
al peu d 'un  trencall, am orra t  a un  relleix, enraven'ada 
la cua i am b els ulls enfora, so p to a l  Calillo escaixalant 
a la llcbraça. La Perla, perquè no se li esmunyís, se 
llençà d ’un bot a sobre. Més, pas calia. Si cl ruixat dels 
daus l'eren m agolada dc to t  un quarto! F ins al cor 
meteix li eren entrat! Engelosint-s 'hi cl Calillo, a fe rra- 
va-s’hi com  un líop. Pas volia deixar-me-la! Sols b a tu -  
çant-lo una xica li va igpendre .  Em però, ja la dui-a a les 
espatlles, fermada a m u n t ,  a la corretja del sarró, q u ’en- 
care el m urri ,  sortejant mes coces, saltironejava per 
eure-la.

L a gent  d 'aquells baralts, adm irada  dc la peça, etje- 
gaven el xapo per a contemplar-la. 'Pots l ’avien vista. 
E ra  aquella, la qu 'em paità  el Baldiri, la que llucà el 
Bàlius, la q u ’aguaitava el Coi, la que perseguia al R ou
re. Per xic que m ’hi descuidi, tots se me la feien seva! 
Oi q u ’els la g u e ra d o n a d a !  Tot-seguit! A duc me doliae l  
pèl que se n ’enduien  al pessigar-la per av iruar  les te r-  
ces! T re tze ja a t  am b  uns  i convidant  a tots, anc que no 
més fos de dites, vam  apropar-nos a casa. N ’exalarem 
de suor al re m u n ta r  per Ja dressera!

Ja eram allans a mitj-die. A l’a r r ib a r  al barri, els go-



E L  S E C K E T  d ' E N  B A U t l S  2 8 7

ços. anyo ran t  ais com panyons,  s’abocaven per Ics fines
tres, devallant aprés fins a l 'en trada . Tot-om  m ’en  deia 
a lguna. Que reposés; q u ’em mudés; que  rosegués un 
bocí. La padrina, ferrant-s’em  als colzes, m ’acom panyà 
dret a l ’ascon, deslliurant-me del ba ten t  de l ’aire, fret i 
enlletgit, com si ens amenaças la neu altre volta. Al 

reparar-me la llebre, tots se n ’escruixien. Vaig contar-  
los cl cas, i, avincntant-los que  l ’era alçada cl Calillo, 
tots s’en feren creus.

— Q uand  ho entenga l 'econom o!— vai esclafir.
— Hi agafarà una  quim era!— esclatà el pare.
— Corn se n'csià tant del Jueu!— reprengué el T in e t ,  

tot desembraçant-m e els estris i boi m en jan t  s'em am  
la vista.

Era deixat el troç per a soptar-me.
— Pelsenvo lts  d 'en Bàlius, fa?-—esclafí tot-d 'una, sos

pesant la llebre.
A l’en tendre  la tonada me semblà com si em punxes- 

sen am b agulles. Ni al passaria  pigota vaig sentir més 
formigor. l 'n a  mena de frisar! Igual que borronadura! 
— 1 are, com t 'ho engipones?— vaig dir-me, encabo- 
ríant-me am lo del bordegaç i esm entan t  al Bàlius.

Poc trigà en escometre 'm . Eram  ans del sopar, u n  
xic aprés del rosari.

— Carau, l’am o, pas m ’ho creia!.. Pels envolts del
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— No t'ho só dit?

—Q uins alegrois la C inta,  fa?... I...  estan bons, 
S’amo?— reprengué, vejent que jo no responia.

—’Veuras, T ine t ,  veuràs!— vaig esclafir, encoratjant- 
m 'h i .— Sobres allò de la Cinta, entens?,..

— Digueu.
—Que r*o t ’hi encaparris, veies!
— I are!
— E slo  q u ’ell diu, noi: no poci esser: vèt-ho-aquíl...  

No pod esser!
— Em prò , be el sabreu lo per què, l'amo!
—V euras .. .  Més, cal distreurc-t’en, eh?... T rac ta  de 

fés m onja.
Ta i  com se m 'ocorregué, sens am an im en t  de cap 

m ena, aixís vaig endreçar-li. l.o T in e t  esclatà a riure. 
Jo q u ’em creia que s’hi auria  em m urria t!

— Ella m onja! .. .  La C inteta  m onja! .. .  Pas ho  creg, 
l 'am o!—afegí, reprenent-se el riure.

— Mireu lo pillo!—vaig rum iar ,  boi mossegant-me la 
l lengua ,— Si en t indrà fermança quand  aixis ho asse
gura!

Desconcertat per la dita, vaig resoldre plantar-lo.
—Ja ho sabs, doncs, T ine t:  no  hi hà més cera que 

la que  crem a...  I 110 t ’hi capfiquis, entens?.. .  Noies 
arrai!

Al topar-nos per l 'era vaig reparar que  plorava.
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— T ine t! . . .  1 are!... Q ue t ’has begut lo seny?... 
V eiam : per què som iques?...  C o n ta ’m!

— Què só fet jo?... Q u in a  en só feta?... Dieu!...  Ho 
vull  sebre, l ’am o!...  Pas m ’ho voleu dir?.,. T am b é  
vos!;,,

I. p icant de peus i gratant-se cl cap, afegí, e n q u im c-  
rant-s’hi:

— Doncs be: ja que no a les bones, serà a les males.. .  
Anc q u ’em costi un  presiri... Sí!... Robaré a la Cinta, 
mataré al Bàlius, fugiré...

— Eil... Ei!... Ei!—vaig esclafir, tem en t  que se. m ’alo- 
cava.

Alió dc què  s ’escapés am la moça, am  sa germ ana, 
cometent un dels m ajors sacrilegis, va posar-me els ca
bells dc punta .

—Yeuras, veuràs,—vaig dir-li, aplanant-m e l'escopeta
i apuntant-la-hi al volt de la cara.— T 'h o  diré; emprò, 
si algú ho aprèn de ta boca. ja cal qu 'h i  resis un credo.

1 vaig contar-li el secret d ’en Bàlius.
Esglayà’s , esfercí’s ,  em m agrin t-se  i tot com una 

fura; més, encare no feia l’anv, ja n ’em paraulava  una  
altre.
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