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SALUTACIÓ
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L'Ajuntament té el desig
de fer festa als glosadors
poetes i narradors
de la Pau de Castelitx.

I d'agrair

a la gent

jurats i mantenidors
públic i organitzadors
que n'han tengut bon esment.

I

per recordar a tots
els que han fet aquesta història
un llibre en farà memòria
perquè el vent s'enduu els mots.
Poble que parla i escriu
amb la llengua de la terra
és ben noble i no erra
és assenyat i ben viu.
Joves, mirau el passat
i vet aquí una finestra,
el qui vol esser bon mestre
manobre ha d'haver estat.

Vells, que heu navegat
per mars de boira i silenci
gràcies per I'experienci'
que a tots ens heu regalat

Els pobles que són fidels
a la seva identitat
deixaran un bon llevat,
posaran fortes arrels.

Francesc Antich

i

Oliver

Batle d'Algaida
7

Any 1968. I certamen de poesia en honor a Nostra Dona santa Maria de la
Pau de Castellitx.

PRESENTACIO

Teniu a les mans un feix de literatura ben estimable, nascut a l'ombra de
les velles parets de Castellitx, a l'empar de l'antiga parròquia de la Pau. Poemes
ben rimats i versos lliures, relats en prosa i glosats picardiosos que el temps ha
arreplegat com qui arreplega paraules i les guarda per sempre en el calaix dels
dies

i

les hores.

Qui ho hauria pensat, a començaments de l'hivern de 1968, quan en Joan
Fiol -bé que és necessari reconèixer la insubornable persistència i la delicadesa
amb què ha impulsat per espai de tants d'anys el certamen de la Pau-, el rector
Martorell i don Joan de s'Acadèmia tengueren la pensada de convocar un
concurs de literatura amb la finalitat de revifar la festa, esmorteïda i prostrada
d'algun temps ençà per causa que se celebrava en dia feiner -la tercera festa de
Pasqua- i la gent pagesa, que ja no treballava el camp, havia cercat el jornal
segur de l'hotel, del funcionariat aeroportuari o de les incipients indústries de
serveis? No he sabut mai quin àngel caigut de la profunda quietud celestial els
bufà a l'orella i els va convèncer que la poesia i les proses farien reviscolar la
festa. Era un temps, aquell, en què fàcilment es podia caure en la fal.làcia de
creure que la literatura -i gairebé ningú no llegia, tanmateix- podia transformar
la vida i capgirar la història. La festa fou, emperò, allò que transformà la
literatura, perquè la literatura sorgida de la Pau conté un seguit de propostes
d'una coherència absoluta amb el temps -érem als anys setanta- i l'espai: la
reivindicació de la pau com un bé que és necessari conrear tots els dies; l'amor
als paisatges; el sentiment del paisatge del Pla de l'Illa i la seva justa reivindicació: els pinars i les pletes de Castellitx, els sementers de blat i les garrigues,
la petita vall, al fons de la qual circula el torrent, entre pollancres; la passió i
el combat per la llengua del poble.

Aquell primer any em demanaren que hi fes de mantenidor i hi pronunciàs un discurs -el certamen encara rebia la influència dels Jocs Florals- i vaig
aprofitar l-avinentesa per requerir la justa normalització de la llengua catalana.
Vaig voler dir que la llengua quotidiana dels algaidins, la llengua dels nostres
glosadors i de les nostres glosadores, la dels nostres comediògrafs, la llengua
de Ramon Llull, la llengua amb què ens hem enamorat o ens hem odiat, perquè
també n'existeixen, d'odis, a la vila d'Algaida: els odis pervertits per la malal11
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tia de l'enveja, els odis que es disfressen de veritats absolutes i de rencor
mesquí; la llengua amb què hem tengut la fortuna de viure, també és -era
necessari dir-ho amb veu alta- una llengua de cultura. vaig voler dir que havíem
de vèncer els complexos, el sentiment d'inferioritat i comprendre que les paraules són el patrimoni més bell i generós que hem rebut. De bon començament,
doncs, s'inaugurà el costum que un algaidí hi llegís el discurs de la festa
literària. També seria interessant publicar-los, tots aquests parlaments; perquè
estic convìnçut que reflecteixen les inquietuds i l'esperança dels algaidins durant
algunes dècades de la segona meitat del segle XX.

En la poesia i la narrativa que reuneix aquest volum trobarem la presèni corrents ben diversos; però a través d'ella podem resseguir les
línies que defineixen la nostra literatura contemporània. Hi és present el perfeccionisme i el rigor de l'Escola Mallorquina en els poemes de Miquel Gayà i
Bartomeu Guasp.... També, en els comentaris de Guillem Colom que trobam a
les memòries del jurat, el qual presidí per espai de vuit anys. Escriu en el
comentari de l'obra guanyadora d'un d'aquells anys: ".,.a desgrat d'algun vers
dubtós", el jurat ha decidit premiar... Guillem Colom valorava, sobretot, el
llenguatge ric i escollit, la bona versificació, la brillantor i la plasticitat dels
versos. Hi trobarem, també, la presència d'alguns poetes i narradors de la
generació dels anys cinquanta: Llorenç Moyà, Miquel Pons, Miquel Bota, Antoni
Seguí... Vull esmentar especialment els tres sonets de Llorenç Moyà, que
guanyaren la Rosa d'Or de la Pau l'any 1969, el manuscrit dels quals tenc a
cameva perquè el poeta me'n va fer obsequi. Tres sonets d'una bellesa corprenedora, de contengut sobri i subtils reminiscències de l'etapa barroca de la seva
poesia: d'aquell barroquisme que parpelleja radiant en aquests tres sonets. Me'n
record que vengué a Castellitx a rebre el premi. Abans de marxar, em va dir:
No puc partir de la Pau sense satisfer un encàrrec de mumare -la mare del poeta,
la senyora de can Gilabert de Binissalem, tenia llavors més de noranta anys-.
M'ha dit que besàs la Marededéu i que tiràs una pesseta de part seva al caixonet
de les almoines. Hi trobarem la generació posterior: Baltasar Coll, Rafel Bordoy..., els de la dècada dels setanta: l'enyorat Guillem Cabrer, Gabriel Florit,
Miquel Oliver, Miquel Rayó, Pere Bru Serrano... I, encara els més joves, els de
les últimes fornades: Rafel Crespí, Antoni Xumet, Antònia Arbona.., Hi trobarem el costumisme satíric de Victorià Ramis d'Ayreflor. I els glosadors: hereus
dels vells glosadors algaidins, de mestre Tomeu Memes, de mestre Llorenç
Batle, de l'amo en Magí de son Dulei... Glosades, codolades i dècimes dels
darrers glosadors d'Algaida: Catalina Seguí (Masset), Bernat Fullana (Serral),
Llorenç Antich (Móra), Jaume Juan (Toledo)... Un panorama divers i múltiple,
carregat de significacions. Perquè la història dels homes i dels pobles és carre-

cia d'estils
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gada de significacions: del sentit amb què tractam de definir cada un dels actes
de la vida.
Pels jurats del premi de

la Pau han passat homes i dones d'una signifi-

cació indiscutible, el mestratge i la veu dels quals sovint han marcat l'arriscada
orientació de la vida cultural mallorquina: Francesc de B. Moll, Bernat Vidal
i Thomàs, Guillem Colom, Miquel Gayà, Antònia Suau, Miquel Pons, Josep M.
Llompart, Pere Mulet, Llorenç Capellà, Pere Fullana...
És cert que no tot han estat glòries. Els premis de la Pau també tengueren
els seus sotracs; però se'n saberen sortir a força de fidelitat a alguns dels
principis que trobaren durant el seu pelegrinatge: la reivindicació de la pau, la
fidelitat al paisatge i el requeriment de la llengua catalana com eina de comunicació i expressió col.lectiva; també, gràcies a l'amable acollida i al generós
respecte que el nostre poble els atorgà sempre, un any rere l'altre, incorporantlos a la festa, transferint-los el sentit profund de la festa: la passió per la vida,
el combat contra la mort social, la lluita contra la solitud... La festa de la Pau:
un espai de rehumanització. I l'esforç secular per mantenir unes paraules, uns
gestos, unes accions que defineixen la personalitat del nostre poble. Una energia que rebrosta cada any en arribar el bon temps. Floreixen els albons, les
sordonaies, les estepes... I gaudim de la transparent, carneriana delícia del cel

blau.

Gabriel JANER MANILA

Algaida, tardor de 1995
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Any 1968. Vista general del públic.

POESIA

Guillem Cabrer Borràs
Llorenç Moyà Gilabert de la Portella
Baltasar Coll Tomàs
Miquel Bota Totxo

Antoni Seguf Bennàsser
Gabriel Oliver Oliver
Miquel Oliver Bauzà

Victorià Ramis d'Ayreflor
Josep Sanromà i Vilella
Rafel Crespf Ramis
Gabriel Florit Ferrer

Rafel Bordoy i Pomar
Concepció Coll Hevia

Antònia Arbona Santamaria
Antoni Xumet Rosselló
Pere Bru Serrano

i Darder
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Reproduïm a continuació les obres que obtingueren el Primer Premi de
Poesia al certamen literari de castellitx. Són dinou poemes, corresponents a les
XIX convocatòries del premi (1968-1980 / 1990-1995). Cap any no es va declarar
desert.

Durant les dinou convocatòries d'aquest premi s'han lliurat disset Roses
d'Or de la Pau amb excepció de I'any 1968 que el primer premi fou una medalla
de plata i un premi en metàl'lic de cinc mil pessetes i de l'any 1969 que, a més
d'una Rosa d'Or de la Pau, es concedí una Rosa de Plata. A partir de 1970, els
guardons han estat Roses d'Or.

A més, en aquest apartat, s'inclouen els Premis de Poesia per a Autors
Locals atorgats els anys 1968 (Medalla de Plata i tres mil pessetes) i 1969 (Rosa
de Plata de la Pau per a Autors Locals).
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ANY 1968
Verge Pagesa
En el bell temps de Pasqua, quan les fulles
verdegen per les branques i les soques
llueixen nues la rosada fràgil
de primavera, celebram la festa
plena de goig. Venim de tot Mallorca;
aquí, -Verge pagesa, algaidinatrobam, dintre la vall tranquil.la, plena
de remors sordes i tonades, I'himne
que la natura al Creador aixeca:
cançons del llaurador per les marjades,
aromes de florits favars i pèsols,
refilar d'ocells i belar d'ovelles,
perfumades pinedes, colorides
fruites, que dins la boca es fonen plenes
de dolçor talment bresca, llargues síquies
on murmuren les aigües entre pedres
llises i el fang vermell d'aquesta terra.
Venim cansats de trullar per la vila
cercant la PAU que nostre cor demana,

no la del món que nafra els qui la beuen,
sinó aquella deixada pel Fill vostre
quan retornà gloriós cap al Pare.
Dau-nos la PAU volguda Mare, d'ella
en tenim fam i set; el romiatge
d'avui, plens nostres pits de vostre ofrena,
signe serà d'aquell fantàstic dia
etern, en què, coberts de vestes blanques,
batrem amb nostres mans palmes i murta.

Guillem Cabrer Borràs
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PREMI ESPECIAL PER AUTORS LOCALS

ANY 1968

A la Pagesa de Cøstellitx
Sou, Senyora, la penyora
la més grata, encantadora,
que guarda el poble algaidí.
De I'albada empimpollada
teniu la dolça mirada
i el perfum del romaní.
Damunt la coma, 1'aroma
del bosc amb ple vos embroma,
de I'albó i el pinotell,
de I'argelaga que amaga

les espines

i

sufraga.

Caderneres volanderes,
tórteres d'ales lleugeres,
passarells i rossinyols
vos pregonen, vos entonen
càntics d'amor que se fonen
amb els rústics cantussols.

La pagesia seria
sense Vós Verge Maria
un miserable desert
i amb Vós destil.la i refila
I'amor que vola i s'enfila
i vos ofrena el cor obert.
Mare Santa, a vostra planta
teniu el poble que us canta,
aquest que tant estimau.
Sou divina i algaidina.
Sou la pagesa més fina,

MARE DE DÉU DE LA PAU.

Llorenç Antich Trobat
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ANY

A la Mare

T969

de Déu de lø Pau de Ca,stellitx
I
LA DONZELLA

Claregi o I'aigua caigui en bell diluvi
deixau d'hora la flaire del llençol
i preniu pa i formatge del raol
-no sia cosa que el delit s'acubi-,
perquè heu de preparar de bell antuvi,
quan encara és encès I'humil gresol,
el rebedor, la cuina, el senderol

per quan arribi I'enviat del Nuvi,

I

enc que ell us cerqui a vós, benigna veu,
com a obsequi, al portal vós hi tindreu
codonys, magranes, figues i atzaroles,

perquè, tot feinejant, no us adonau
que vós -foravilera-, de la pau
us n'heu fet collarets i braceroles.

II
LA MADONA
Quan sortiu a la porta, en morir el dia,
eixugant-vos les mans al davantal,
us diuen les veïnes del rodal:
-Déu vos salve, i I'Infant, madò Maria-.

I us demanen, per sàvia, metgia
per mal de nervis i el desmai coral,
i vós els oferiu canyella i sal:
remeis segurs de manta malaltia.
Emperò, quan a punt de mitja nit,
com una aranya entaforada al pit,

I'angúnia vital es descabdella,

2l
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des de I'home valent al més covard

s'abeuren de la pau del vostre esguard,
com si fos d'una mansa fontanella.

III
L'ALMOINERA
Curullau de farina la pastera
de Castellitx -de roure mig corcat-,
afegiu-hi la força del llevat
i la pasta prendrà tal estufera
que sereu, de les dones, la primera
per la feina i la gràcia del posat,
i al bell punt que la pasta haurà tovat
i el pa tindrà rossors de bresca i era,
aniran els coloms al vostre lloc
perquè els esmicoleu a poc a poc
molla de pa i serenitat de viure.
Nosaltres hi vindrem de mil en mil
i vós, amb vostre esguard -el més tranquil-,
ens llescareu la pau amb un somriure.

Llorenç Moyà Gilabert de la Portella
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A Nostra Senyora de la Pau
Quan la primavera esclata,

Policromia de plata
I d'or fulgent és el prat.

I

sembla que amorosida

Broda amb agulles de vida
El llençol del verd sembrat.

La terra sembla més bella,
S'esdaballa la poncella,
Bela a la pleta I'anyell,
Gojosa riu la fontana,

El cel de blau s'engalana,
Canta

I

i

salta el passarell.

es mouen dolces, lleugeres,

Les ones de las blateres,
Que engronsa el lleu oratjol.
Són rialles camperoles
Que tenen foc de violes
I la llum del raig del sol.
I tota aquesta harmonia,
Tota aquesta simfonia

Que guarda I'abril gojós,

No és, Senyora, ni una mostra
D'aquest Poble, que demostra
Cent per cent estimar-vos.
Que ve a cantar-vos a I'era
Un jorn blanc de primavera
Sens tenir el blat al mig.
Que per tot arreu Pregona
Que sols Vós duis la corona
Del poble i de Castellitx.
23

Certamen literari de Castellitx
Que ben humilment ofrena

El cor i l'ànima plena

D'una fe tota vehement
Que resa, cantant, Senyora
Pregant per la Pau, penyora
Que enyora tota la gent.

Llorenç Antich Trobat
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Elogi petit i amorós de Sønta Maríø, Mødonø
de la Pau de Castellitx, però ahir, avui i demà

i sempre mare dels ølgaidins
Lema: "...Maria vol dir migdia"
(Jaume Roig s XV)
Lluny del Casal vellíssim,
us enyorava, Mare.
Com tantes vegades.

Com sempre.
Delia per trobar-vos.
Com cada vegada, Com sempre.

He deixat el suburbi greixós,
al matí, i la ciutat aldarullada.
He creuat I'horta verda

florida de molins,

i les costes asprives de Xorrigo,
i la marina de Son Gual, feixuga
de mates amb llentrisca,
i el camí de muntanya polsosíssim...

He saludat I'hostal vell d'en Palanca,
xop de suc i converses,
i el molí d'en Vicó, enyorós de mòlta,

i

els carrers blaus de la vila ajaguda
-Cavallers, Amargura, la Ribera...i el campanar alterós talment un lliri...

Llavors he desbrossat I'aspror polsosa
de la vella drecera perfumada
amb flors de pèsol i favars tendrívols;
he albirat els pollancres tremolosos
i, adelerat talment una miloca,
he creuat I'era humida
25
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i el cementiri ombrívol
i he arribat al portal de vostra casa...
Amb goig impacient he obert la porta
-una llenca de sol ha entrat, furtivai en la frescor pairal emblanquinada
us he trobat -els àngels nins dormiencom tantes vegades,

com sempre,
eternament desperta i asseguda
com una rosa dins les mans de I'alba...

I

als llavis ha grellat la lletania:
-Coloma enyoradissa de I'encletxa.
Estrella del retaule. Noemi arrecerada.
Diamant del vell porxo.

I encara més:

-

Madona del casal, antic de dies;
del pinar ombrívol, esqueixat de cigales,
de les rengleres d'ametlers fruitosos,
dels datilers que despentinen boires,
dels albellons i les fonts que vessunyen,
dels canelobres alts de les donardes,
dels picarols de les cabres esquives,
del raol olorós de pa de xeixa,
de la trona enyorosa de saltiris,
de la pica de I'aigua beneïda,
del migdia roent, de la nit i el silenci...

I

he canviat les paraules de l'Àngel:
Déu vos salve, Algaidina,
plena sou de pau.,.

-

I el cor us ha trabucat, altra vegada,
talment a Natzaret, encès de joia,
i el cos de verge s'ha ajupit, trenquívol.
i el goig ha envermellit les vostres galtes,
i els ulls han fulgurat amb claror nova,
i els cabells s'han daurat d'un or novíssim,
i les mans s'han descloses, jubiloses,
i els llavis han parlat un bell silenci...
26
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I en el misteri humil de I'hora
he confegit un altre mot, encara.
Dolcíssim més que el most al cup ombrívol.
Tebi com un tassó de llet molsissa:

-

Mare.

Primera. Única. Darrera Mare.

I

sempre Mare.

Mare.

De Déu Omnipotent que féu la lluna

i
i

els déntols i la neu i les frasèries,
dels àngels que encenen les estrelles...

Mare.

Dels avis pietosos que, alba i vespre,
esbrinaven, fidels, salves i salves,

i

amaraven els plecs de vostra túnica
amb corrua de besos llecorosos
i agraïen la pau del seu bon viure.
Mare.

Dels pares que treballen, en silenci,
el camp d'Algaida, i ploren.
emocionats, quan per les festes ballen
els cossiers "Ses Bombes",
"Els Reis", "Dansa Nova" o "Flor de murta"
i enyoren pau dins el trull de la vida...
Mare.

i de demà i de sempre
que, adelerats, pujaran, cada Pasqua,
a demanar-vos pau per a tots els homes,
mentre el món sia món
i un cor algaidí damunt la terra resti...

Dels néts d'avui

I he somniat I'escalf de les mans vostres,
talment ales d'arcàngel.
i un somrís dels ulls grossos com a móres,
i un vou-veri-vou dolç dels llavis dolços...
I en el somni us he dit,
un pic i un altre:

amb gelosia,

27
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-

Mare.

De Déu.

I

dels àngels.

I meva.

Meva.
Dolçament. Tendrament. Únicament. Meva
Sempre...

Meva...
Mare...

Baltasar Coll Tomàs

28

Poesia

ANY

T97

L

Confidència a Søntø Møria de la Pøu de
Cøstellitx
Lema: "Llum d'Algaida, Pau de Castellitx"
Regina de la Pau, sé que ho sabeu,
però us ho vull contar una altra vegada.
Els clams dels que mesuren la riquesa,
hàbils bel.lipotents
de la tàbida i feble

civilització,
vesànics sembradors de la discòrdia,
de la llavor de l'odi
que va podrint el món,

eixorden i confonen I'esperit
dels homes que treballen, nit

i dia,
esperant l'alba d'un demà millor.

L'aie es torna

verí.

Els violins gemeguen
i els ocells ploren, gisquen el pànic

i I'esglai.
Les abelles es moren, sense mel.
Les formigues no poden trobar ni un gra de blat.
Els sementers d'espigues són ara cementiris.
Els clams, bramuls de feres, esgarrifen:

- Atiau-me

la guerra del Vietnam,
que els anossars encara
poden rebre més sang!

-

Manteniu-me el terror, les lluites fraticides,

en tota la contrada de les terres de Crist!

Facem-ne befa del Crucificat!

i

Que s'enfonsi la lluna
tota la conquesta de I'espai!

-

Dividiu-me Berlín, però per sempre!
a fi que tots semblin escorpins.
29
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-

Feu-me esvair Egipte
els faraons!

i la història del Nil i

Allargau-me la guerra de Biafra.
Tinc massa negres i me sobren blancs!

-

- Destruiu-me Polònia i els aires de Chopin!
- Acabem amb Hongria i tot Txecoslovàquia
i amb aquells que prediquin la unitat!
- Precipiteu-me la invasió de Laos.
Hem de fondre la veu, la negritud,
la germanor entre sentiments i races

!

Caigui ja la cultura, I'art i Grècia
amb la seva ancestral filosofia,
els fonaments i essència de Pericles!

-

Que cremi tot París,
fins les aigües del Sena
i el ferro que conté la torre Eiffel!

-

- Vull

que I'esclavitud talli, esmenussi
la intel.ligència clara dels humils!

- A destralades, clivelleu-me

Roma!

Espargirem les cendres
de tot imperi i tot record de Cèsars!

-

Que rebentin al punt cent colps d'Estat!

Així, sàdicament, clamen seguit, Senyora,
els que estiren els fils de les titelles
pels camins de la terra, al seu antull;
els de cervell egòlatra,
aquells que en fan comerç
amb la vida de I'home,
tant si és blanc, com si és negre, com si és groc,
com si és vermell o gris o sens color.
El món és ple de sords de consciència,
ple de coixos de l'ànima.
Mare de Déu d'Algaida,
Calze del Vi de Crist,
Blatera fèrtil de I'Eucaristia,
Mirall de la Justícia,
30

Mare de l'esperança universal,
Estel i Llum de la fecunditat,
Madona del cel blau,
Regina de la vida i de la clau
que obre els balcons del món a I'alegria,
al goig i a I'amor viu que renovella
la fortalesa i la fraternitat,
curau la gran ferida
i els clivells on les venes de la terra
vessen l'ànsia fecunda
dels homes que combreguen sempre amb la veritat.

Arca de I'aliança, il.luminau
els ulls saníssims que han cegat la fosca
de I'or fal.laç o un ideal podrit.
Mare dels impotents, dels oprimits,

vida, dolcesa

i

esperança nostra,

guariu la fonda nafra de la guerra
amb el bàlsam salvífic de la pau.

Miquel Bota Totxo
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ANY

1972

El temps que s'escola
Lema: Menten Barbes

i

Per les llivanyes del temps s'escolen hores,
al so d'hores sens treva s'escola el temps.

La bona pensa, constant,
degota del cervell per les llivanyes.
Per elles també hi degota,
sovint, estultícia humana.

I el silenci, que ens diu tantes coses,
també té fissures per on traspassen
crits de I'ideal,
batecs de la vida,
que moren com fulles que volen

dins la tardor trista

I'oblit: finestres del temps,
per on s'envolen avui
promeses d'ahir.
en mans de

I el diàleg de bons i dolents
també té xapalls, per on s'encletxen
molt ben disfressades la fe i la justícia
i a cops de l'astúcia es trascolen
I'amor, I'esperança i la llibertat...
Paraules, paraules, PARAULES

i la veritat;

!

Torrents de paraules que brollen de la pensa humana,
torrents de paraules que canten la Pau,
mes fent reguerons que ens porten la Guerra.

L'instint vital de la Pau que fa parlar els
ens diu que se'ns romp I'equilibri.

homes,

I

així, per les amples onades dels segles,
el viure i conviure rodolen
entre cridòries de guerres
segant vides per la Pau:
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raons egocèntriques sense doblegar-se,
perquè l'adversari mai no té raó!
Per I'aspra sendera del món
que s'obre al davant, llivanyosa,
anam fent camí dia a dia
vers I'Eternitat.
Debades els braços s'allarguen,

veient que tots sols no som res.
Ens manca I'amor de I'amic
per I'incert camí.
Només una veu és amiga,

immòbil de sempre

i

tostemps,

que, amb braços estesos, espera

dins I'Eternitat.

Antoni Seguí Bennàsser
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1973

Illø
Lema: Madina Mayurqa
Déu únic, tu que no tens semblant,
has creat la terra, segons el teu cor,
quan eres tot sol.
Fas viure tots els països més llunyans;
els has donat un Nil en el cel
perquè damunt ells baixi,
perquè assoti llurs comes amb els seus aiguats
i regui llurs camps entre llurs llogarets.
Himne al Sol (Eknaton, XVIIIa

Dinastia,

137

0-1352 aC)

ILLA
Pròleg
Una terra bona i espaiosa, una terra
que regalima llet i mel.
(Èxode, 3, 8)
Pròleg

Tot és igual, tot home malda i tresca
dins la presó petita del seu clos.
Oh cor!, què és que ara et diu el teu terròs
que et sembla raig de llet, fontana i bresca?
¿Per què més que I'avet, la murta fresca

esgarrinxa la joia del meu cos,
i més el sol que el núvol, si aquel mos
del meu néixer és només la gran juguesca?
¿Per què em parles, orgull, d'altiva sort,
de passades grandeses i de glòria

-d'altre poble malèfica cabòria-,
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si tanmateix en ser el vaixell a port
tot és un discutible tom d'història
que es tanca amb la sivella de la mort?
Fona

Brunzint se'n va la pedra més ràpida que el llamp.
(Miquel dels S. Oliver, El Foner)
Fona
Fona de cànem, quan la pedra et surt,
quina llum resplendent I'acaricial
Amb un solc trenca en dos el front del dia
fins que I'atura un impensat ensurt.

Ai pedra claral, quin volar més curt
per a la teva llarga fantasia,..
El teu deler volia més, volia
un vol etern i no un sobtat aürt.
Pedra vital, valentament llançada,
a la sang meva semblantment li agrada
fer-se amunt, trescadora d'infinit,

emperò a poc a poc va fent la corba
i dins I'aire serè, que ni es pertorba,
s'afonarà com tu dins l'ampla nit.

Pollentia
No quedarà aquí pedra sobre pedra que
no sigui destruïda.
(S. Mateu, 24, 3)

Pollentia
Columnes i frontons de blancor jove,
basílica, teatre, aplaudiment,
al fons més amagat de cada alcova
I'amor us alça un insigne monument;
però mentre el trirrem en la mar tova,
benigne, t'obre caminals d'argent,
el cigne enamorat de Leda cova
I'ou del teu bel.licós esfondrament.
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Marbre crispat: carn meva musteible,
quan alces base, fust i capitell,
un ram de por de dalt a baix et fibla:
sens que els deturin rius, mar gran

ni

serra,

bàrbars anys tombaran de bell gairell
al teu damunt, i et colgarà la terra...

Madina Mayurqa
No sentiran sinó aquestes paraules:
"Pau!" "Pau!".
(Alcorà, Sura LVI, 25)
Madina Mayurqa
Imperi de nauxers amb peus de sorra,
metròpoli daurada d'occident,
et resta, gncara, erecta qualque torre
i un plomall de palmeres sota el vent.

A poc

a poc el teu record s'esborra
enc que tenguis la posta ben lluent,
si et vull estrènyer palp grapats de borra
i qualque arc abans fort i ara indolent.

i

Mitja lluna d'antany, I'altra meitat
avui dins meu és en minvant

i

Plora

acaronada per un rat-penat;

porta dels murs, vella Bab-al Belet,
al teu entorn juguen infants i, alhora,
set segles morts m'assetgen de paret.

Les arrels

D'ogni valor porto cinta la corda.
(Dante, Purg. C.

VII,

114)

Les arrels
Catalunya la Vella ens infantà
i nosaltres, minyons d'empenta folla,
travessàrem la pleta de la mar.
I aquesta mar que mai no s'assadolla
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ens donà una llla, vi novell i pa
sobre aquest món, que és una pobra bolla
disposta sempre més a rodolar.
Cor meu, ¿per què la sang ara et trontolla

si ja sabien els teus forjadors
que I'arc del cel només té set colors,
que en néixer t'esperava un bres de canyes?;
¿Si saps que en viure es furta el foc sagrat,
que qui el roba roman encadenat
i un voltor li rosega les entranyes?

La vila natal
Té un remoreig tan dolç
com un abeuratge de mel.
(Anònim egipci, XVIIIa Dinastia,
1580-1320 aC)

La vila natal
Durant set segles s'hi ha escolat un riu
de nostra sang, però la meva és balba
de por de no sé què, i no la salva
ni enc que vegi el corrent des d'un altiu

pujol de suficiència... Captiu
-com I'ostra tendra dins I'esquerpa valvaem té aquest dia curt, de posta malva,
com a la cuixa un hematoma al viu.
Els avis em donaren llum i, alhora,
aquesta por tel.lúrica. No cal
rebutjar-los dempeus: hora per hora
sobre el meu pit el seu passat s'esflora,
i sé que quan traspassi I'aspre gual
els trobaré asseguts a I'altra vora.

Les germanies

Di quella umile Italia fia

salute

per cui mori la vergine Cammilla,

Eurialo e Turno e Niso di ferute.

(Dante,Inf. C.I, 106, 107, 108)
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Les germanies

La clara llibertat, com us urgia!,
escòria magnífica

i

suPort

del nostre poble: daus que a trenc del dia
mans frissoses llançaren a la sort.

Eixam tot remorós de gosadia,

si a sort obràreu, us van vèncer a tort,
mes no us tolgueren Per ninguna via
la llibertat eterna de la mort.

I

vostra llibertat encara sura
talment una congènita oradura
que ni forca ni sang no van guarir'

Alça't, doncs, de bell nou, capritx de roca,
car nosaltres mateixos, si ens pertoca,
perquè ens pengin triarem el Pi!

Illa i

Casal

Si mai t'oblidàs, Jerusalem,
que se'm paralitzi la mà dreta.
(Salm 131,5)

Illa i

Casal

Molt us hauré estimat, Illa i Casal,
emperò no comprenc com és Possible
que aquesta carn tacada i corruptible
atenyi, per I'amor, tan alt cimal.

Creix i avança I'amor, com el Pitral
d'un cavall. Aiguaneu que et pren la fibla
i així per un camí tan insensible
caus dins el fosc engolidor abissal
del pou obert per mans nafrades d'home,
a mi me'n pren ben igualment, tal com a
tu, que vols conquerir la lluentor

del sol i dels estels i, tard o d'hora,
tanmateix, mentre un degotall et plora,
vas caient dins la incògnita foscor.
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Ltamada
És-me la mort
si fer-se pot

més dolça que no sucre:
que en vostres braços muira.

(Roís de Corella, Tragèdia de
Caldesa)

L'amada
Estic engelosit de tu, oh amada,
dolça i tendra, però de dur posat.
Cada volta que amb joia t'he besat
jo he envermellit i tu has tornat rosada.
Quan pens no veure't pus tinc un esclat
de plors ocults, ferida la corada,
i en veure't de vegades alçurada
sé que el teu cor no m'és llunyà ni ingrat

i

sé que abans

jo

arribaré a la meta...

Llavors tem tu la teva gran desfeta,
amada de verds polsos i llargs dits.

A Venus oferim bells sacrificis

i

enc que la dea ens els admet, propicis,
sé que els déus manen que morim units.

La por

I

començà a sentir esglai i abatiment, i els
digué: la meva ànima està trista fins a morir

(S. Marc, 14.33,34)

La por
Tinc por a la mort, com en tingué Jesús
quan l'esplet de sicaris esperava.
Ara i adés la meva tenda és blava
però a la gola se m'hi forma un nus
que no em puc deslligar -vivent il.lús!-,
i és aleshores que la Intrusa brava
no em sembla impertinent, sinó una esclava
ensenyorida que de mi en fa abús.
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Però no li ho retrec! En tcrra broixa,
la meva vida és una grisa angoixa
amb cucs de llum darrera algun cantó,

i a mi, fill

del Solell i del Migdia,
de la mort, que de res no s'assacia,
sols m'espanta el seu vas sense claror.

Autoretrat
Cadascú s'entén

i el sastre ho ajusta.
(Adagi popular)

Autoretrat
Som baix, sense cridar I'atenció,
grisenc, emperò abans mig rossejava,
tinc un piquet d'orgull per I'avior
com una mena secular de bava,
de subtil i anacrònica suor
que en genitius i en grans casals s'esbrava...
Al cavall ivarçós del meu amor
la timidesa amb els seus frens el trava,
emperò em resta com un foc colgat
-molta brasa i flamada atapeïda
fins que esclata en trobar I'ocult forat-.

Dins meu -només jo ho sent- l'anhel em crida;
malgrat tot, com un riu emparedat,
sense estralls va avançant la meva vida.

El nou bateig
Aquí no hi ha més grec ni jueu.
(S, Pau, Colossencs 3, 11)

El nou bateig
"No hi ha jueu ni grec", digueres,

Pau,

pensant en la divina arrel comuna,
i jo no sent orgull emperò sí una
joia que com un nou bateig em cau

al damunt, i enc que em sàpiga una engruna
em veig fet tendra arrel, que ara es complau
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d'eixir del més profund i alçar-se al blau,
car perquè som de sol tinc fred de lluna;
per això: perquè vinc de molt endins
i som de raça ja cansada i vella,
com I'antiguíssima llavor dels pins.
Però els meus dits, que es baden en poncella
i es torcen com l'anhel dels alambins,
per al dolor tenen la sang novella.

Interludi

A

cor
aquest

temps he

yo só

d'acer, de carn e fust:
que em dic Ausiàs March.
(Ausiàs March, CXIV, vs. 37, 88)

Interludi
Si tu ets aquell que es diu Ausiàs March

jo som

i

ambdós pastura

i

no voler. ¿Quin ca d'atura
ens lladrà mai amb un lladruc més llarg?,
de voler

emperò tu tens una fe tan dura
que en pot fer-se la clau d'un mític arc,
mentre jo tast el sèver més amarg
del dubte tenebrós i I'oradura

que és l'anhel que jamai, per cap cantó,
reposa dolçament ni s'assacia...
Me par a voltes que de nit i dia

l'únic fruit sempre en saó
i, molt sovint també, quan se'm congria

és I'amor

al fons més tendre, no sé que és I'amor...

La llengua
La llengua és 1'últim reducte de I'esperit
d'una nació i el gatge més ferm de la seva supervivència'
(Goethe)

La llengua
Ets en els llavis eco de música,
primavera de goig, fruita en saó,
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cristall ferit d'argent, flum de claror
que en prismes alçurats es multiplica.
Abans eres una ínclita remor
de llança i de dardell, d'espasa i pica,
però avui el teu demble es magnifica

tot dient: hostes,

i

germans,

i

amor...

Cap poble extern per força no aclapares
però sents gelosia i alces clares
raons per mantenir el teu propi cau.

Si alces punyals, només fes-ho en defensa,
car si altre floca perfilant l'ofensa
a tu t'escauen muradals de pau!
Els vells palaus
Jo crec en I'esperit de les coses. Hi ha una ànima
tremolosa i universal que tot ho penetra.
(Llorenç Moyà, Història per a
un canterano)
Els vells palaus
Amor, jo ho sé: només són bucs de terra

i

pedra que bastiren mans a sou,
però em sembla que foc de sofre Plou
quan I'esboldrec impúdic els aterra.

No cedre altiu sinó pi de la Serra

servà de llurs sostres i en tingueren prou,
emperò cascun d'ells ara es commou
amb ecos i clivells, com una gerra
que hom oblidà al vell pou, sobre el brocal,
i els infants I'apedreguen des d'enfora

-ministres d'un vellíssim ritual-.
Sols el batec de la palmera mora,
ja eixut de segles el seu llagrimal,
els atalaia

i

dolçament els plora,..

La clau
Oh claueta del dia,
ríngola, fava, pinyolí, fideu,
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vine a la maneta mia,
ríngola, fava, pinyolí, llentia.
(Popular mallorquina)

La clau

I

tanmateix em pervingué la clau
que entre el manat, confosa, s'amagava;
el cel al meu damunt era ben blau
i el pany, ple de rovell, amb por roncava

tot resistint-se a obrir de nou el trau,
la porta bellament clavetejada.
Però al punt m'envestí un alè de pau,
com Déu, que es fa patent en la ventada!
Grans sales, vostra calma tanmateix
em va omplir de passat i d'enyorança,
i és que és debades que en defugi el feix
que el món d'avui forçosament m'atansa.
Oh amorl, no cerquis lluny: en tu mateix
ara es congria l'única esperança.

Dijous Sant a la vila nativa
Per la frescor de març perfum de violetes.
(Costa

i

Llobera, Processó)

Dijous Sant a la vila nativa
la lluna de Nissan
té la crosta color de cor d'espiga.
Passa la Mare i -tot davant davant
Passes en creu,

entre horts novells

i

manta pedra antiga-,

la cara imberbe i pàl.lida de Joan,
que del mocador humit n'ha fet I'amiga.
Semblantment a quan jo era ingenu infant,
també el meu plor amb el dels dos es lliga,

però amb vergonya d'home que es diu cult
amb gebre fals dins el meu cor I'ocult,
amb set panys... Malgrat tot Tu no em calciguis
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ni massa ni sovint amb esperó.
A cau d'orella t'ho vull dir, Senyor:
-Jo no sé si Ets, emperò vull que siguis!
La pàtria
Vora els rius de Babilònia
ens assèiem

i

ploràvem,

d'enyorança de Sió;
teníem penjades les lires
als salzes que hi ha a la ciutat.
(Salm 137,5)

La pàtria
"Pi de Tres Branques", et va dir qualcú,
terra única vital, terra mesella
de virtuts, mentre I'odi descabdella
mil paranys i travetes contra tu.
Perquè ets eixuta a par que téns cor dur
i sense plors la vigilant parpella,
emperò et xuclen I'abundant mamella
tots els qui escupen sobre el teu front nu.

Hem caminat molts anys, tots en corrua,
per una terra estèril, erma i nua
amb el record del temple i la ciutat,
mentre canten els cors la cançó idònia...
Però un jorn tornarem de Babilònia,

tot despenjant del salze el corn sagrat!
L'heretatge
Vindrà, vindrà, vindrà
el terrible dia de la revolta;
vindrà, vindrà, vindrà
i la rossa testa rodolorà.
(Gabriel Alomar, EI Cant de les Turbes)

L'heretatge
Lliures vinguérem, lliures vàrrem ser
com les naus i l'embat de Santa Ponça,
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hi ha naus i embat marí; ¿doncs a
què ve, esperit, que perdis l'àuria fe
des que

si tu pertanys a la nissaga intonsa
que de vols no eixalats deixà el món ple?
Pertot hi ha, així mateix, sang borda que,
indiferent, els espatllons arronsa,
però un batec pot heretar el tresor
i llegar-lo al futur que, cec, avança
sota amenaces, com davall el tro

i el llamp la dona prenys d'ànima mansa.
Fins i tot jo, poruc, rept I'alta llança
perquè m'avergonyeix tenir-li por!
Som aquell...

No em belluguen més? Inútil,
sense dol reposaré.
Com els homes, que no viuen
sinó un somni volander.
(Emperador Ming-Ruang-Ti,
Cançó d'un titella\

Som aquell...
Som aquell que amb deler ha recorregut
Gtzéh, Sakkara, Súnion, Atenes,
Pompeia i Roma, que ara són a penes
les ruïnes de llur excelsitud.

I

malgrat tot llur geni encara no és mut,
perquè al punt em dugueren per estrenes,
junt amb llurs pedres, de solells morenes,
la saviesa del vell món vençut.

Viure per a la mort de I'alt Egipte,
fòrum que ungires amb ferrenys braçals
I'Apòstol dins la mamertina cripta,
Acròpolis alçada entre tossals,
els temps us signen llur etern rescripte:
Races i pobles, tots sou ben iguals!
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Avui

I

Jahvè Déu el va treure del
Jardí de I'Edèn, per conrear la
terra fèrtil d'on havia estat tret.

(Gènesi, 3, 23)

Avui
Oh món d'asfalt, lluent tot de vernís,
que I'angoixa vital avui ens portes,
fins i tot el cel blau ens el fas gris
i de la pau ens vas cloent les portes.

Davant tu, ments d'infant resten absortes
albirant-hi besllums de paradís,
però no lluquen que a les branques tortes
mant home hi mor, penjat del desencís.

I és quc la inflor de tants d'anhels

eixorcs,
tantes Tebes, Persèpolis, New-Yorks,
Suses i Romes -burdes efemèrides

d'abans i ara, ens han duit, com de la mà,
més dolors que als que Déu ens condemnà
en treure'ns del Jardí de les Hesperides.

LtAmor
Dix I'Amat a l'Amic: -¿Saps, encara, què és amor?Respòs: -Si no sabés què és amor, ¿sabera què és treball, tristícia e dolor?(R.

Llull, Llibre d'Amic e Amat,9)

L'Amor
Cal viure ple d'amor, per ell i en ell,
tant si reposes com si vius en lluita.
Si I'amor fibres tenses ens I'ha duita
¿com no vols que no ens grati sang i pell,
que no ens bati, constant com un martell,
en aquest viure, que és només enfuita?
Oh la Terrissa!, gairebé no és cuita
que ja traspua i no té encara clivell,
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car no vol ésser com la terra esparsa
sinó nodrir-se i a tothom donar-se
i confondre els vells mots de teu i meu.

Això, Senyor, ho dus Tu, com dus la rosa,
car si no fossis font d'amors, oh Déu!,
més que companyia Tu ens faries nosa!

El perquè

I

Jahvè va augmentar del doble
tots els béns de Job.

(Llibre de Job, Epíleg 10)

El perquè
No és que no em diguis res perquè no ets prop
de la mentalitat que avui ens mena,
sinó perquè ets un senderó d'arena
llarg i reiteratiu, Llibre de Job.
Vols que t'ho digui? És que també t'hi trob

la compensació, com una mena
d'infantilíssima i retent ofrena
al que d'antuvi admet el pitjor cop.
Tanmateix no sabrem per què s'empina
el dolor per al just, per al petit,
per què un home s'ofega dins la mina

i

altre gaudeix l'amor quan és de nit...
Si cerc, Senyor, per què així el món camina,

és, simplement, perquè

jo

us necessit!

Doxologia

Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de I'ull nostre,
què més ens podeu dar en una altra vida?
(Joan Maragall, Cant Espiritual)

Doxologia

I malgrat tot, oh Mort!, tot ho estim:
la nit fosca, la clara matinada
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desfeta o ja lluny, la maltempsada,
desgranar la dolçor del meu rai'm.

i,

Sé que així com un dia al món venim
també ens cal que emprenguem la retornada,
emperò, ¿on ens endú aquesta ignorada
ruta de fosques?: ¿al no-res o al cim?
Esperam amb deler i llavors tot passa
i el que ens roman arriba a ser-nos massa
monòton. Sols l'amor no cansa i no

constreny, véngui sobtada o passa a passa.
Perquè eterna se'ns faci nostra amor,
Senyor,

jo

esper la resurrecció.

Epíleg
Entre maixella
prest s'escapà,

i orella tocat, dels membres sa vida
i, els seus ulls, va cobrir-los la fosca odiosa.
(Homer, La llíada, Rapsòdia

XIII)

Epíleg

Finí I'any mil nou-cents setanta-dos
però regna el seu Fill. Coma per coma
la meva orografia tresc, cuitós,
i a lloure hi trob l'indefugible aroma
del meu viure feixuc i tremolós,
el volateig de l'íntima coloma
que pren a l'arc del cel els set colors
i els encasta a la cendra de la broma.
Lesionat, em bat el cor madur
i la carn que vull bella se m'arruga;
tinc gairebé tot I'esperit ben nu

i el meu desig amb fantasies juga,
però dolor, per a mi no ésser amb tu
només em resta la terrible fuga.
Cap poema no és perfecte si no assoleix la seva perfecció
en el llenguatge i en la forma. Fora d'això no pot existir.
Stephen Spender

Llorenç Moyà Gilabert de la Portella
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1974

Temps.,. temps... temps...
Lema: "Amb la por de morir tot sol en el carrer"
(B artomeu Rosselló-Pòrcel)
Barcelona,

I

de Març de 1974

Temps enfonsat fals desig de color.
Reprèn I'alè, I'encisat groc vermell,
d'homes mancats de món sense remei,
d'aspre oprimit, esclafit de dolor.
Temps

espanyat, himnes mesells de fang.

Minut fallit, aprofita el dolç buf!
Alça la mà i escampa el clàssic tuf,
molts camps hi ha que se'n beuran la sang.
Treu-te, idò, el guerrer de gris plom.
Crida rebel les esperances fort
i el dret humà, de sentir-te qui som.
Ja has plorat la manca d'atribut!
No sies pur, el poble no és mort.
Espera-ho tot. Cal no ser un vençut.

Barcelona, 2 de i|ifarç de 1974
Temps benaurat. Llengua i expressió,
per un sol pic, esquives I'assassí;
A lluny d'aquí centralista opressor,

esclafat, forjador del destí.
Temps desitjat, ja et sent tan a prop!

resta

pit, cant morunes cançons,
Retorn d'il.lusions,
enfurit.
tot
està cansat. Cal pegar un coP fort,
pensa-ho amb Gin, millor si és Xoriguer
Si falla el cos per reprendre esperit
damunt el cim, davant el foraster'
Se n'infla el
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"Som

mallorquí" -alces massa la veu!repòs, solament és escrit;

Agafa't

sempre és

així,

I'eixorcament es veu,

Barcelona, 3 de Març de 1974
Temps acabat, plausible salvador!
Només un jorn d'albada dalt un puig
i el Sol fon nostre afany de rebuig;
un país cansat alimentat de por.
Temps oblidat. Tot sembla massa antic
Manca de fe manada pel botxí.
S'apaga el ble, forgem un nou camí
sens pietat, mantenint el vell crit.

confús, nació impotent
català! Barreja de roig groc,

Romanc

del

fuig del teu trist present.
Escàpol mot te'n fots del jove bard.
Bé que ho fas, li serveixes ben poc;
tu ho tens tot. Però mai no és tard!
i

bé me'n

Biel Oliver-Majoral
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Recerca de la consciènciø

i conseqüències

Lema: Una flor no fa estiu

I
Dins el profund del jo bategues tu
i sents el meu silenci dia a dia;
som ja la imatge -espill d'una alegriad'aquell que ho era tot i ara és ningú.

Camín camins concèntrics i em sent nu,
i em resta sols, dels fets, la melangia.
No sé si jo som jo..., o una utopia;
quant més de tu m'alluny, més insegur.
Et sent i no sé entendre el teu parlar,
et parl i arriba mut el meu missatge;
serà, potser, que ja no et sé escoltar
i que, del tu en el jo, no en vull estatge.
Per què no faré meu el teu obrar
si sé que tu ets de Déu, dins mi, la imatge?

II
Què tenc dintre el meu cor sinó pobresa?
Què duc de bo dins mi sinó energia?
Què valen les virtuts amb què em vestia,
si són subtils tapalls d'una ttuesa?
Tot nu, sols m'acompanya la certesa
de mostrar-me com som; si bé voldria

reviure la il.lusió i la fantasia
i dur a cada cor brolls de tendresa.
Escolta, doncs, germà, -tu que ets la vidasi tens fe i esperança en un demà;
si sents fort dins el cor la veu que et crida
i vols dir-li que sí: dona'm la mà;
i junts romprem millor tanta mentida
mostrant, a tot el món, que és estimar'

Miquel Oliver Bauzà
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Tríptic ømorós
Lema: Bellpuig

I
Mare-de-Déu de Ia Pau,
Vós qui estau a Castellitx,
em xapau es cor Per mig
com Vos mir i no em parlau.

Vós sou tothora Regina

i jo

i

som tot temPs esclau,

els vostres ulls d'algaidina,

Mare-de-Déu de la Pau.
són per mi dolces cadenes
d'amor viva i just desig
m'empelteu amor a les venes,
Vós qui estau a Castellitx.

Si desoïu la pregària

i

menyspreau el desig,

oh Madona solitària,
em xapou es cor per mig.

Oiu-me, al punt, Mare mia.
Parlau-me que m'enlelau
perquè no tenc alegria
com Vos mir i no em parlau.

II
Si a Castellitx habitau
coru la lluna qui enamora,
sou algaidina, SenYora!
per això algaidinetiau.
Confiada i riolera,
sou Madona i comandau
el casal, el porxo i I'era,

si a Castellitx habitau.
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Teniu ulls color de móra

i
i

els llavis són talment sang
a tots llescau un pa blanc
com la llunø qui enamora.

Per Algaida sou penyora
de celestials amors
i disfruta de dir-vos:

-

Sou algaidina, Senyora.

Rosa blanca sense espina,

Mare-de-Déu de la Pau,
sou la primera algaidina;
per això algadinetjau.

III
Dins Algaida qui hi trobau
que vos pugtti dar alegria
si no és la Verge Maria
de Castellitx de La Pau?
Si dolor vos fa escomesa
dins la vida i sospirau
mans que eixuguin la tristesa,

dins Algaida qui hi trobau?

No cerqueu en els carrers
remei a la malaltia:
No hi ha en el món cossiers
que vos puguin dar alegria.
Per guarir-vos d'aquest mal
que vos consum, nit i dia,
ningú hi ha en tot el rodal
si no és la Verge Maria.
Algaidins, veniu. Entrau.
On trobareu mà tan bona
com la d'aquesta Madona

de Castellitx de La Pau?

Baltasar Coll Tomàs
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En Tià de sø Real
Lema: Ciutadà
"Porqueret de sa pellissa,
es temps que seràs porquer
no guanyaràs cap dobler
i aniràs descalç a missa".

Ah, bon Tià de Sa Real,
d'autodidacte genial
prou has deixat fama

i

memòria.

Humil pagès manacorí,
encara avui, igual que ahir,
serves un lloc dins nostra història.
Pobre nasqueres. No has tcngut
mestre ni llibres, no has pogut
estudiar ciència humana.
Mes Déu volgué donar-te arreu
dons que reserva a aquells que veu
que en faran ús com Ell ho mana.
Conten que essent infant pucer,
quan tot solet, fent de porquer,
arreu trescaves camps i pletes,
per dins les amples solituds
vares aprendre les virtuts
de flors, arrels i herbes secretes.
Prou coneixies els verins
de serps, tarantes i escorpins,
i el seu remei bé el coneixies.
El bel desxifres dels anyells,
comprens el càntic dels ocells
i entens el vol de les falcies.
Interpretaves la remor
del vent i el tro de la maror
i el crit del llamp per les altures.
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Llegir sabies, cel endins,
signes que marquen els destins
de les humanes criatures.

Predius el temps que farà en breu:
saps si ha de ploure o farà neu
o si amenaça una gelada.
Alçant la boira del futur,
saps si ha de retre el gra madur
o si es perdrà tota I'anyada.
Llegeixes dins el pensament
del ser humà, i el bo i dolent
que un cor amaga ho endevines:
saps qui és el lladre i I'assassí,
saps qui és qui dóna malbocí,
saps qui és qui encanta les fadrines.

Dels teus infants preveus la sort:
el qui ara juga mires mort
abans que passin poques hores.
Dins l'Avenir veus els teus néts,
i d'ells coneixes noms i fets

com si visquessin aleshores.
Fama te donen de bruixot:

si alguns te fan mal avalot
els fas sortir banyes forcades.
No tems follets, jugues amb ells,

i

an els dimonis cucarells

fer-los te plau males

passades.

Saps on s'oculten rics tresors.
Mes I'avarícia no et torç,
Déu te vol pobre i t'aconhortes.
Puix la riquesa no t'escau,
seràs missatge a Son Suau (*)
fins que del Cel t'obrin les portes.

D'hivern i estiu, sempre fener,
per dins la tanca o sementer
jamai el teu esforç amaina.
Amo i madona tens contents,
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esta

ja no coneixen anys dolents,
les teves mans donen la maina.

Llosa que pares tiba tord,
arbre que plantes no treu bord,
llavor que sembres no té minva,
guaret que llaures resta net,
vinya que empeltes dóna esplet,
bestiar que guardes no s'estimba.

Temps era temps de glosadors.
Sempre el millor d'entre els millors
guanyes a tots en lluita noble.
Els teus coverbos i glosats,
de pare a fill ben ensenyats,
encara avui els canta el poble.

Ni un petit mal mai has

sofert.

Però prou saps el dia cert
que has de finar de mort tranquil.la.

El vespre abans,

sense motar,

donat recapte al bestiar,
te'n vas tot sol cap a la vila.
Ja dins ca teva, tot seguit,
serenament t'ajeus al llit,
esposa i fills crides devora.
Reps la Unció devotament,
tres pics demanes d'on ve el vent,
quan és mestral t'arriba I'hora.

Pobre visqueres, pobre has mort.
Però has deixat fama i record,
no fou ta vida fum de palla.
Pel teu gran sebre i dons extrems,
esdevendràs a dins el temps
un personatge de rondalla.

(*)

Son Suau és possessió de Manacor, propietat encara avui de la noble

família de Can Morell.

Victorià Ramis d'Ayreflor
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Tres poemes personals
Lema: "...Suportaràs la mort
com a I'ocell la branca..."
Per fer camí
hauré de sortir d'ací:
d'aquesta pell meva
i de la meva sang.
Per parlar
hauré de respirar jo
i prendre aire novament.
Per estimar,
mateix
m'hauré de remoure el cor.

jo

Que quedi clar!

I
Terra morta
Ja no caldrà guardar
cap tresor dels anys d'infantesa;

ni esperar asseguts
a la porta de casa
-quan vénen les orenetescap senyal evident
per a posar-nos en camí.
Sense campanes

i

amb els campanars enderrocats,
dels rètols de les cruïlles
en faran llenya
i s'escalfaran les mans
els cavalls
després de la llaurada.

Amb els viaranys incerts
i les cintes d'asfalt difoses;

6t
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la muntanya menarà al desert
i la drecera es farà fonedissa,
esborrada pels esbarzers.
Perduts a la plana
els gossos escodrinyaran el fum
cercant fogueres,
per anar-hi a cremar
tots els enyors.

II
Plors
Jo mateix
em serveixo i m'empasso
la meva angúnia
feta de defallences

i

de pors.

Jo mateix,
serenament i en silenci
preparo 1'àpat

d'un únic comensal.
No crido ningú;
tanco la porta,
escorro cortines,

fermo finestres
amb barres d'acer
jo he forjat;
I m'assento,

que també

resignat i segur,
davant la taula
i vaig englotint,
malgrat em costi,
les tempestes que he creat
amb el meu somieig.

III
Propòsits
Agafaré les cent mil paraules
que em calen
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i els canviaré el significat
-sense por d'errar-.
Torçaré els camins que he après,

per convertir-los en vertiginosos
com I'escalada dels espadats.
Caminaré sobre aigua
i volaré per avencs.

Convertiré simbòlics boscos d'antenes
en dilatades vinyes
de terra eixuta.
Tornaré I'acer en fusta
i la fusta en brot
d'entretemps.

Esmicolaré llibres en paraules
i n'escamparé les lletres
sobre els solcs de la terra,
quan pugi lluna nova.
Capgiaré, armaris empotrats,
extrauré peces inútils,
i les cremaré

per escalfar-m'hi el cos
que potser torni a viure.

M'ajaçaré a I'hort

i

guardaré les eines
a inservibles tauletes de nit.
Estriparé papers, plàstics

i
i

banderes

m'emmandriré al migdia

sota l'ametller
que ja comenci a florir.

Desfaré trencaclosques,
fins a tallar-me els dits
amb les arestes dels cubs:
no lligaran ni colors

ni formes,
si no ho mana el cor.
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I

cremaré carbó,

tot esperant l'hora
que em vinguin a cercar,
condemnat a mort,

per haver-me captivat
el soroll del fum
quan surt per la xemeneia.

Josep Sanromà
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Petites subtileses (poemes mímins)
Lema: Non gladius sed olivum
Introducció
Si cerques, lector amic, dins aquest aplec de versos, exquisides metàfores,
pensaments profunds, crits de contestació social o esplais de singular lirisme,
no segueixis envant, tanca el llibret. Si t'entretén, p€rò, assaborir "petites subtileses", joguines innocents d'un glosador brusquer, pinzellades de llum dins la
foscor del viure quotidià, passa la pàgina

i

llegeix.

aquests "poemes mínims" -mínims en extensió i profunditatla teva atenció dins la quasi
invisible teranyina d'una imatge subtil, ja quedaré prou satisfet i no hauré escrit

Si amb

aconseguesc que per un instant sia embolicada
debades.

Pòrtic
Filles de la meva musa
camperola i ciutadana,
dins vostre rim s'engalana
la imatge humil i confusa.
Suau claretat difusa
d'una més viva claror,
joguines de glosador
captaire de senzilleses,
sou petites subtileses
rimades amb bona amor.

A la rosada
S'és posta la lluna plena
ben avançada la nit,
i sobre el camp adormit
vessa el cel líquida ofrena:
Llàgrimes de la serena,

purs diamants de rosada;
i quan ja de matinada
besa el sol l'herba remulla,
õ5
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sembla que sobre la brulla
s'és dormida I'estelada.

A I'escut d'armes familiar (*)
Vol de plomes mig amaga
d'elm de viva brillantor

i

arreles dins l'avior,

blasó d'antiga nissaga.
No ets sols orgull que afalaga
per dur-te a I'anell gravat,
símbol de pau del passat,
del present i del futur,
si alça el braç vestit d'atzur
el ram d'oliver fruitat.
1x) "De oro, el brazo vestido de azur moviente del flanco siniestro sosteniendo un ramo de olivo de su color con frutos: en la punta, dos fajas de azur".
Alistamiento Noble de Mallorca de 1762.

A una rosa
Ahir sols eres botó,
després tancada poncella,
i ara rosa oberta i bella
en el roser del racó.
El vent que te fa I'amor

se'n porta la teva flaire;
però tu no te'n dols gaire
i te desclous dalt la branca,
com la mà amatent i franca
que dóna almoina a un captaire.

A un síurell
M'han duit de fira un siurell,
figureta lurmil de fang,
tota vestida de blanc
amb ditades de pinzell.
Dorm la música dins ell,

joguina d'un temps

passat.

Ara adornarà callat
qualque moble del saló,
trencadís com I'il.lusió
de I'infant que l'ha comprat.
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A un picarol
Dins la pleta et vaig trobar,
picarol, ran la paret,
humit, tancat de verdet,
ja mig podrit el collar.
Ara adornes el llindar
de ma casa camperola,
i si et mou el vent que vola
fas una música dolça,
com I'ovella que s'espolsa
quan pastura tota sola.

A un llum d'encruia
Humil llum d'encruia encès,
que com I'ocell dalt la branca
penges de la paret blanca
d'una cuina de pagès.
Llarg ble de fil i oli espès,
fumerolet de rialles,
quan dins la fosca et retalles
sembla el teu fulgor suau
aquell llumeneret blau
del què parlen les rondalles.

A un gerricó
Antany te comprà a la vila
qualque fadrí enamorat
com obsequi delicat,

joguina per la pubila.
Gentil gerricó d'argila,
oblidat ara a un racó,
polsós de tradició,
randa al coll, cintura estreta,
bé em recordes la gerreta
del catiu de Formentor. (*)

(*)

Referència al poema de Costa

i

Llobera "La Gerreta del catiu"

A una flor d'ametler
Petita flor d'ametler
que del botó d'una branca
has brostat rosada i blanca
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com raig de sol rioler.
Bé et ronda el vent de Febrer
que te cerca enamorar;
i quan te deixes besar,
voles, papallona fina.
i caus com una fadrina
que es mor abans d'infantar.

A un lledó
Humil fruit del lledoner,
negre, petit i redó,
que ets talment el perdigó
que llança I'escopeter.
Te recull l'infant pucer

per omplir-se'n la butxaca.
Ets tot pinyol i pell flaca,
i si te llancen per joc
a grapades dins el foc,
retrones com una traca,

A un pinotell
Ahir sols eres un pinyó
caigut de la pinya oberta
sobre la terra coberta
de fullaca i flor d'albó,
Després, nodrit del llacor,
brostares com un anhel,
i ara, capficant I'arrel,
t'enfiles pel sol i el vent
com una ànima fervent
que tengués ànsies de cel,

A un estel fugaç
Rastre de llum, breu i dret,
que dalt del cel, a la nit,
corres i mors tot seguit

com el deixant d'un coet.
Ferida de ganivet

just oberta ja estroncada,
pedra feta flamarada,
me sembles, estel fugaç,
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el raig d'amor que deixàs,
baixant del cel, la rosada.

A una perdiu ferida d'ala
Assustada

i

fugissera,

ha volat tallant el vent,
però el plom menut i ardent

li

ha trencat l'ala lleugera,
Ara tresca en I'esponera
d'albó, mata, estepa i card,

i

canta de tard en tard,

trista, sola, enyoradissa,
perquè esbarriada frissa
de retrobar el seu esbart.

A una tortada
Pastada amb bescuit daurat,
vestida amb randa de nata,
duus collar de xocolata
i arrecades d'ou filat.
Tens el teu ventre esponjat
tot farcit de melmelada,
i em sembles, dolça tortada,

la núvia de casa rica
que va a noces una mica
massa ben endiumenjada.

A un caragol

i no fa vent,
la terra es vesteix de nit,
i dins la fosca ha sortit

Ha plogut

a pasturar lentament.
Passeja amb gest indolent
sa caseta pel redol,

i

quan passa el caragol
sobre una branca de mata,
deixa una estela de plata

que brilla al llum del farol.

A un peix acabat de pescar
Peix de brillants colorins,
que arrancat del teu eixam,
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t'han tret viu, clavat de I'ham,
dels abismes submarins,
agonitzes ara dins
la barca a la llum del dia;
però la teva agonia
pareix joc d'infant pucer:
Sembla que mors, peix roquer,
tot pegant bots d'alegria.

A una ona
Ventre inflat com una dona
que estigués per infantar,
vas redolant per la mar
sota un cel grisenc que trona.
Duus mantell de randa bona
i quan més t'empeny I'oratge,
vas desitjosa de platja,
com una esposa amatent
que somnia el bes ardent

del pi del seu nuviatge.

A una floca de neu
El cel es vesteix de gris

i trona amb ressò esquerdat.
Neva sobre el camp glaçat
que es cobreix d'un blanc tapís.
He obert la mà al bell encís
de la gentilesa alada,
i sobre la mà estirada,
com a flor de vida breu,
has brostat, floca de neu,
suau com una besada.
Al rellotge del pare mort
Guard com estimat record
duc amb amor sincera

i

un rellotge de polsera,
deixa del meu pare mort,
Brúixola mirant al Nord
del meu destí ja fixat,
cor que bategues pausat
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marcant el temps, curta mida,
que ara separa ma vida
de la seva eternitat.

A un busqueret
Ocell de plomissó gris
que saltant de branca en branca,
tresques per garriga i tanca
i cantes dins I'ombradís.
Busqueret bellugadís
d'ulls xalests i vivarrons,
quan t'amagues pels racons
del vell ullastre esbrancat,
sembles un nin endolat
que jugàs a conillons.

Al meu bastó
El puny talment coll de cigne
i el cos llarg de fina canya,
sempre el bastó m'acompanya

i

el port amb un aire digne.
Dins el futur és un signe
que anuncia que demà
la vellesa arribarà,
avantsala de la nit...
Ara és sols un nin petit
que encara em dóna la mà.

A una cadernera engabiada
Bella i gentil cadernera
que ahir anaves amb l'esbart,
menjant la llavor del card,
a lloure alegre i lleugera'
T'engospà una xarxa artera
i ara dins gàbia daurada,
al meu gust sacrificada,
encara em mostres amor
i me pagues la presó
amb joiosa refilada.

A un cendrer
Ets redó com un Platet,
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adornat de fines blondes
amb quatre ditades fondes

i

per descans del cigarret.
Et tenc sobre un taburet
perquè la taula està plena,

i

obert talment una ofrena,
sembles copinya de mar

curulla fins a vessar,
que guarda cendra

i

no arena.

A un llibre de poesia
Tens fulles sense ésser branca,
tens l'excelsitud dels cims,
guardes pensaments i rims
dins cada pàgina blanca.
Si a la nit la son me manca,
absent dels fills i la dona,
cerc ta companyia bona
perquè ets amic estimat
que fas, dins ma soletat,

un cel clar d'un cel que trona.

A una abella
Gentil abella brunzent,
avionet de jugueta,
que vas volant per la pleta
dins I'espai que t'obri el vent.

Si te besa el sol ardent
brilles com joia daurada,
imatge clarificada
de I'amor d'humana rel
perquè fas dolça la mel
i tens aspra la picada.

A la pluja d'estiu
Se'n puja la nuvolada
que esqueixen vergues de llamp,
mentres passa sobre el camp

flaire de terra banyada.
I la tanca assedegada,
tota rostoll i terròs,
72

Poesia

fa ofrena al cel del seu cos,
febril d'ésser fecundada,
com 1'esposa enamorada
que se lliura al seu espòs.

A una estilogràfica
Com un petit calamar
duus el ventre ple de tinta,
i una punteta que pinta
quan te fa córrer la mà.
Pots ofendre i pots honrar
seguint el meu pensament;
i quan el vers transparent

brolla del cor, gentil ploma,
voles com una coloma

pel cel del paper innocent.

A un dragonet
Dins la tebior estiuenca,
ran teulada, post el sol,
surts a la llum del farol,
bestioleta grisenca.
La dona et veu temorenca
com un repugnant reptil;
mes jo, petit cocodril,
te veig com una joguina,
com un joiell que camina,
companyó esquerp i gentil.

A la meva

escopeta

Duus el tro dins les entranyes
i el plom que dóna la mort,
escopeta que jo port
trescant per valls i muntanyes.

Amiga que m'acompanyes
quan me'n vaig de caceria,

qui tengués la gosadia,
quan veig la perdiu volar,
de saber-te desviar
per errar la punteria!.
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A un anyell
Anyell nascut a I'albada,
llana banyada i en rulls,
que tens mig oberts els ulls
i la boqueta rosada.
Beles amb veu esqueixada
cercant la mamella plena,
però no encertes la vena
i quan caus com un pedaç,
el pastor t'allarga el braç
per dur-te damunt I'esquena.

A una canya de pescar
Ets forta però lleugera,
tens nusos de pam en pam,
i si et posen ginya i ham
ets arma humil però artera.
Quan t'allarg a la pesquera
quedes quieta una estona,
mes quan el suret s'afona
te vincles cap a la mar,
frissosa de contemplar
el peix que puges dins I'ona.

A un telèfon
Telèfon, modern invent,
sempre a punt damunt la taula
per transmetre la paraula
del parent o amic absent.
Braç que s'allarga amatent
quan

li

don la mà sincera,

disc que dansa envant i enrera
al ritme que el dit li indica,
campaneta que repica
quan t'agafa la xerrera.

A un cusset perdiuer
Ulls vivarrons, nas gelat,
ampla orella, pèl sedós,
ets com un infant trullós,
cusset que m'han regalat.
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Avui jugues al terrat,
desitjós de moixonies;
però creixeràs per dies

i

d'ara a un any ja

seràs,

fort de cama i fi de nas,
bon company de caceries.

A una moneda de pesseta
Antany, vestida de plata,
eres símbol d'abundància,
i ara ets insignificància,
moneda humil i barata.
Ni sols a I'infant no ets grata,
perquè tu, petita lluna,
no pagues cosa ninguna...
però et mostres a tothon
daurada i redona com
la roda de la fortuna.

A una figuera de moro
Fruits vermellosos com brases,
sense tronc, sols rel i fulles,
tota guarnida d'agulles

o de petites espases.
Creix just devora les cases,
dins el corral, a un racó,
símbol alliçonador
de les promeses divines:
T'has d'omplir la carn d'espines
si vols gaudir sa dolçor!.

Al meu capell de palma
Capell de palma, capell
amic, que al ple de l'estiu
me defenses del sol viu,
teulada del meu cervell.
Ets color de pallús vell,
tens ampla I'ala i redona,
i si el teu caient me dóna
un aire de ruralia,
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jo no te canviaria
ni sols per una corona.
A una forqueta de fusta
Deixalla d'un temps primer,
mànec ample, pua estreta,
estàs feta, humil forqueta,
de fusta de taronger.
Bon artesà te va fer
sense presses, tira a tira;

i

te compraren a fira

unes bones gents pageses...
Cor que cerca rustiqueses,
com se commou quan te mira!.

A I'arc del cel
"Plou i fa sol";..41 balcó
canta la cançó la nina,
i la bruixa se pentina
per fer vera la cançó.
De sobte, dalt I'horitzó,
es dibuixa I'arc del cel

com un policrom anhel,
fugaç bandera de pau,
alt pont de volta suau
que uneix la terra i el cel.

A un cigarret
Viva punteta de foc,
tronc redó com una anguila,

fumerolet que s'enfila
sinuós talment un floc.
Cendra que cau a poc a poc
blanca i suau com la neu.
Símbol de la vida breu,
cos i ànima sempre en guerra:
Cendra que cerca la terra
i esperit que cerca Déu!.

A unes roselles
Quan ja s'acosta I'estiu
i el camp se vest de flors belles,
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llavors brosten les roselles,
enceses com un caliu.
Qui pogués fer-ne un ram viu
de la seva galania!.
Però és vana gosadia
perquè tot just quan les cullen,
torcen el coll i s'esfullen

dafallint de melangia.
Cloenda

Bé podria, si volgués,
ja que m'has volgut llegir,

fer-te encara assaborir
moltes subtileses més.
Però cansa tot excés
i jo no te vull cansar.
Deixa'm ara, amic, pagar
ta companyia gentil,
callant com I'ocell humil
calla quan el sol se'n va.

Victorià Ramis d'Ayreflor

77

Poesia

ANY 1980
Ròss¿c
Lema: Així és, si així us sembla.
Prest o tard
Sempre,

o prest o tard,
o prest per a tot o tard per a res,
arriba un moment en què un,
que és de poble i té molta vergonya,
torna a tenir quinze anys a l'ànima
dels diumenges i festes de guardar
I CREU EN LES PARAULES.

I el que és més greu:
s'adona que no és ximpleria:
és només la retrobada
d'un home (en mallorquí) amb un altre home
(també en mallorquí), aquí, avui, ara mateix,
dins el cau calent, acollidor,
d'una lluïdesa absolutament insospitada,
coneixent el color de I'iris dels ulls d'aquest clatell
dolorit, embrutit per la ressaca
d'un vi que ni he begut

ni beuré mai.

I

llavors ve quan, amb paraules hàbils (hàbils només),
em despullen del meu abric de paraules pageses (pageses només), i
em retrec en mi mateix...

jo

Em retrec, em tanc, molt, moltíssim, del tot,
en mi mateix

i

en la terra

que m'ha vist néixer
tots els milers de milers de vegades que he nascut.

I

tornem-hi torna-hi,

Bona nit.
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Llit.
Mig vàlium,

tassó d'aigua, llibre de capçalera;

apa, bon al.lot, que demà s'estrena dia,
potser.
Però, això sí, des d'ara, des d'aquest succeït,
alçaràs més el cap que una perdiu escalivada.
I badaràs més ulls que un cove d'alatxa.
Amb una mà pixaràs
i amb I'altra manejaràs allò que ha vengut a anomenar-se:

el càlcul de probabilitats.
Por, massa sovint
Massa sovint tenc por que, de tant de rentar-me la cara
amb el sabó fàcil de la decència comuna i nacional
i regional i tribal i familiar, esborrar-me la fesomia
de la meva pròpia decència personal i intransferible.

i parlar
parlar, en va, debades, en diferit, al dictat,
a "hola-què-ta1-va-bé-j o-també-gràcies-records-a-la-famfl
se m'hagi esvaït el vernís de les ungles de la gargamella.

De vegades tenc por que, de tant de parlar

i

parlar

i

ia",

També quasi a tothora em fa por pensar que, potser,
no em doni a entendre; que les meves paraules no donin el to
correcte i es belluguin perdudes
pel pentagrama de la vida i la mort,
amb un parell d'octaves de més o de menys...

I llavor ve quan se m'ajunten la fam i les ganes de menjar.
I surt, jo, al carrer, sens play-bac,t, vull dir: amb coratge,

i

arracon aquella faringitis de cervell que no es cura
amb bufandes ni antibiòtics, precisament,
sinó amb vivències vàlides.

Procur rebre, fer-me meva,
injectar-me a I'estómac una dosi abundant i generosa
de la circumstància d'aquells que saben que el TOP no existeix ja,
però es diu una altra cosa.
Procur saber el gust que té la saliva
dels qui van cara alta dient veritats
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que no són raonables, però tenen raó: són inqüestionables,
I han rebut més hòsties que besades els va donar sa mare.
El que, en llenguatge d'argot,
es diu: han mênjat molta escarola.

I tres de cada tres vegades torn a tenir valor per treballar
i estimar i fer coses i pensar i badar els ulls
fins a un poquet més allà dels vidres de les ulleres.
Em fuig el temut complex de persona empardalada.
Es repeteix el miracle: em torn a sentir un metre setanta
de mi mateix. I que I'home que habita sota la meva pell
torna a començar on comença la baga
dels cordons d'unes sabates negres
i, gràcies, Déu meu, per no permetre'm saber

on s'acaba.

Biel Florit Ferrer
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A qui no pot fruir de la llibertøt
(Recordant Nelson Møndela)
"...i Ia veritat

us

farà lliures"

Joan 8, 32
No trobaràs destí, petita alosa,
ni s'obriran les reixes de I'albada;
no calen les paraules, deixa blanc

el paper i que el vent porti ventura.
No s'encendran els ulls, Nelson Mandela,
de les presons ni es trencaran els límits
per on neixen camins de margarides.
Per què tanta frontera, tanta tanca,
tantes parets als cossos que desitgen?
Per què detures, núvol, la mirada;
per què tant de color limita formes;
per què escaires, raó, tantes imatges
i encerclen tantes mans la veu de l'aigua?
No hi ha més por a I'horitzó dels llavis,
ni enceses la vidalbes, els coloms
s'allunyen fugitius per timorats
celatges. No fitoreu més els ulls
que és infinit I'encís que al fons espillen,
ni de músties flors treneu calçades
que portin fins a cims esbalandrats.
Escolta aquestes paraules, Mandela,
com una veu -un tro- sempre insistent,
grill amorós incansable de nits.
¿Quin somniar ens pot fer tan persistents,
quina raó engrillona nostres ànsies?
A voltes pens, amor, si tu seràs,
definitiva i dura, la frontera
sagnant i venturosa que desig.

Miquel Oliver Bauzà
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Tríptic d'absències
Lema: El segador de Son Real

I
Debades vaig cercar, desesperat,
talment cerca la nit la matinada
i les llenques de fosca s'encenien
pels caminois, estrets, de I'esperança.
El temps se m'esmunyia costa avall
i llenegava, lenta, l'hora malva.
Per llargues ganivetes de silenci
va romandre la brisa acoltellada.
Per si la queixa de les fulles seques
estotja el talismà de les Petjades,
cercava la certesa del teu cos,
o un sospir que de pressa s'allunyava.
El brancatge, ufanós, de la figuera
es perfumà de blau, i la retama,
com la llimona, va posar llambrecs

dins I'horabaixa, violeta i grana;
i, mentre, no trobava el teu record
ni el tacte de la pell que m'abrusava;
i un salabrós presagi fou l'anunci
del part que, dolorós, encén la llàgrima.

II
Tal vegada no saps que en les nits llargues
quan el silenci aixeca murs espessos,
amb pesada altivesa de murmuris
i vaguen els esguards, deambulant,
pels trists ermassos de la indiferència;
la muntanya nevada del teu Pit
no guarda per a mi ni una drecera,
ni el batec, fugisser, de I'esperança,
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ni I'huracà que dorm en un sospir.
quan I'alba grisenca s'emmantella

I

i de setí endormissats,
naveguen els núvols matinades,
se desplomen, lentes, les estrelles,
talment pluja que cau adés i ara;
jo vaig teixint els somnis, inventats,
en el racó més negre dels meus versos.
de rou

i
i

III
Tant esperar la mort que mai no arriba

i s'acaben els dies, passen anys,
i és una font el temps i va vessant

en la mare d'un riu que mai no torna
i sols escuma deixa a les voreres.
Parirà el calendari dies nous
a l'albada dels anys, mes, tant se val,
ja mai més no seran els nostres anys,
perquè visquérem ja les hores nostres
al tall d'un vell amor que s'ha quedat
enganxat en un blau de recordances,
esperant una mort que mai no arriba.
I si un dia, fugint de I'evidència,
he intentat assolir dintre les mans,
avarament, un poc d'il.lusió,
I'he sentida escolar-se entre els meus dits
al terreny, pedregós, de les absències.

Rafel Bordoy
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Tardor
Lema: Fulles seques
Ara, quan nostra vida ja declina,
deixant enrere dolors i bonances,
ara que els anys ens han posat al front
una corona de cabells de Plata,
seu a la meva vora, com a amant
que ha compartit foscors i clarianes
d'un passat esvaÏt, sense adonar-nos,
com l'horitzó esvaeix les veles blanques..'
Ara, quan les antigues passions ardents
són com cendres tenyides d'enyorança,
quan s'han mort els batecs de la sang jove
i dormim, ja tranquils, a dins la cambra,
quan ens miram els ulls, nets de la boira
que enteli de desig l'amor de l'ànima,
I'amor que sobreviu desPrés de tot
i es fa tendresa reblida de calma;
ara, com dos amics que molt s'estimen
i tenen més records que no esperances'
agafats de les mans, encara fermes,
contemplarem la mort de I'horabaixa,
des del cordial silenci que ens envolta,
talment com si ens donàs una abraçada...
Guaitarem els niguls, en el crepuscle,

i

les estrelles, com petites llànties,

s'encendran lentament, i ens diran coses
que ja no necessiten les Paraules.
Sentirem que ens Perdura I'emoció,

quan la música brolli com una aigua,

o quan el pensament es faci ensomni,
o quan neixi un Poema en la mirada,
íntimes coses que encar resten vives,
posant en la tardor clarors daurades.
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Visquem amb plenitud i fortalesa,
company de tantes hores esfullades,
i malgrat I'ombra que ja ens fan els anys,
sabem que mai la vida no s'acaba,
per l'esperit serè que vetlla estels,
quan tota altra inquietud s'ha asserenada.

Encar podem sentir que la bellesa,
el temps, en nostre cor, la deixa intacta.

Concepció Coll Hevia
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1993

Dansaires de la nit
I

(preàmbul)

Provaren d'encisar-te la boca
les paraules adormides
en el replec de la memòria
quan seduïres un líric epitafi,
i dibuixares el més bell dels somriures
vora l'escuma daurada de la matinada.

Un cop més repetires el nom de la ferida
pels confins esbaldregats
que llustrejaven la claror de l'ànima,
quan el desfici del cel
s'atansava més

i

més,

cobejant la porta dels estels.

Ara saps com és de nu el desig d'aquesta pena,
com és un nítid malentès, fruit del silenci,
aquest misteri lleu de cantonada.

II
Creixes arran de terra,
com si de sobte poguessis ofegar-te
en un tímid moviment de passarel.la.

La calitja del misteri
ha embolcallat I'alè de la bromera,

i

cauen lànguides estàtues
abocades a la mort,
quan un vel de matinada es descobreix,

i el somni de la vida
modifica atònit
el joc dels miralls.

III
Corbaren el fons de l'ànima
les paraules de la nit
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i

no dormiren les cales
la roentor de I'albada.
Creuaren les serralades
els núvols de la memòria

i enfonsaren els misteris
en la sorra de la fosca.
Udolen els llops esverats de la matinada.
Terra vermella et cau a embats
dintre les mans.
Un tenebrós silenci t'acompanya
quan un ventall d'absències
sedueix tot I'esguard.

IV
Vora el paraigüer de l'ànima
un esclat de desfici
ha trencat l'alba,
com si a poc a poc els llençols de la memòria
et negassin el retorn a les petjades.
Somriu en un blanquíssim cap de cantó
un blau comiat embolcallat de misteri,
com si al primer revolt del teu camí
fos capaç de llambrejar aquest somni d'infant.

Els dansaires de la nit
cantaren els teus mots dessota les pedres,
i d'un rampell els caporals d'absències
niaren en el teu feble cos de matinada.

v
Els somnis roents
trabuquen el silenci:
cauen les hores.
Només I'espera
torna el preu del neguit
ombres

i

marbre.

Esfulla roses
en el bell mig del pit:

I'aire reclama.
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Focs en tenebres
dibuixen el teu somni;

trist calendari.
Grisor de dies

i

presor de l'ànima...
quan et cercava.

VI
Vessa un imperi calcigat de somriures
aquell esser que pateix sobtades metamorfosis
quan una altíssima presència es descobreix,
lluny de la teva mirada,

i un innúmer

epitafi
sadolla les furtives efígies que es complauen
per tant de desig.
Passeges pels horabaixes incendiats

de mots que no capiren
aquells fills del misteri,
veus febles dins la fosca
feien ressonar I'espès silenci,
i el franquici del comiat
va espargir les senyes del teu nom.
T'arrossegues, a I'aguait
de les teves pròpies petjades,
i ni tan sols has volgut reconèixer
com et fa mal aquel domini absurd,
aquella passió esquinçada
per uns mots que mai no seran teus.

VII
S'ha calmat ara el plom dels teus ulls
i el vent va tancant portes i aixecant torres
de sorolls que mai no sabria desfer.

Tal vegada la presència et creix
entre estimballs de mots mig arraulits,

i

uns alzinars inquiets
deixen que corri entre el seu fred
aquest record immòbil de la nit.
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Tot s'ha aixecat, i es multiplica la capacitat
de ferir el bronze del misteri,
cal enlluernar aquest vel que ho vessa tot
dins la sorra de la fingida veritat.
Salta el llamp i miralleja
els teus dits llastats de missatges,
quan despulles de dies, càlids i lascius,
entren dins la fosca dels estels.

VIII
Mots de la terra,
trepidants

i

plens de llum:

criden la Pàtria.

La terra és de gel
pels sentiments innobles:
sentiu-vos els mots.

Talla la terra
aquest gel de silenci:
set espases d'or.
Llànties esperen
aquest foc de silenci:
criden els homes.

Fulles de vidre
en un esquerp silenci:
mouen les ones.

IX
Resten els seus ulls immòbils sota la persiana de la fosca. Ens ha dit que
no vindrà ningú. Entre les runes del seu somni, remou set embats de llum que
giravolten els seus polsosos llibres.

S'ha allunyat de la porta I'ombra que anava a entrar. Qui és? Tal volta un
d'amor propi li mancaria en I'instant blanquíssim. Quan ha tocat a la porta,
ja era massa tard, ningú no I'ha sentit.

fil

Es fon a poc a poc el revolt del misteri, i uns ulls oberts sens expressió
continuen emparant uns raigs de llum inútils. Tots desitjaríem que no existís,
que hagués barrat els llavis sens acomiadar-se, sens pronunciar ni un sol molt.
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Els desitjos són massa perfectes per arribar a realitzar- se. Camina sota la
pluja l'ombra d'ahir. He fugit sens desconsol per no trobar-lo mai.
Tanmateix, saps que estàs a punt de saber la veritat.

x
Camines per la freda fosca i només una ombra et dóna la mà. Somrius.
Malgrat tot, l'espessor atapeïda del camí li ocultava els llavis, i no entenies ni
un sol mot. Ha començat a acomiadar-se. Mocadors en I'aire, llàgrimes i tibantors. Marxeu junts cap al martiri dels signes. Silenci.
Insadollables confins se'ns obren, i en cada revolt furtiu hem anat perdent
insignificances que ens haurien aidat molt. Ara ja res no importa. Oblides fins
i tot el teu nom, de res et servirà a partir d'ara. Núpcies i comiat.
Has espargit els teus records entre el somni de la matinada. No et queda res
del viatge. Et manca quasi tot el que voldries. Obris les persianes de la cambra
i només un raig aliè il.lumina aquestes falses contrades. Plors tallant I'aire fred.
Dies inútils entre carrerons d'ombres i tu, que no saps quan acabarà aquest
malson de vespre.

XI
Somrius, eterna recança dels meus pensaments,
fas tremolar I'encís de tots els camins
lliures del sentit, sospirant eternament
aquesta semblança de lli que ens obri els ulls
tan a prop d'un lleu desistir.

i

Altívola i suau,
gentil fera adormida,
sotmesa a I'errabunda subtilesa del destí,

imatge imperial assossegada,
tu, que mai no movies la gentil parpella

vora el bri del mancament,
ens demanes avui un nou sentit
a la vida d'àmfora que ens ofega I'esglai.
Comunament es renta en feliç gaubança
aquesta gesta asserenada,
quan un immaculat desencís
s'apodera del sortilegi del vent,
fosca viva dins la núbil fallença.
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Romans com un immens i voluble somrís de marbre,
esperant que la taciturna recuperació
arrenqui del pit de la memòria

fervents veritats damunt la buidor del vespre.

xII
La dolça gaubança de viure el breu instant
engelosia el somrís de I'ombra ardent
que vetllava la cuna dels meus pensaments,
pura imatge colpida de nodridores presències
Va sorgir la tenebra certa
d'un enrenou fervent de matinada,
i l'avís de I'atzar errant
va envoltar la colpidora estança
damnada de totes les ombres.
Dictarà el dolç encativar
I'hora roenta que creix en la flama
del despullat horabaixa.
Romandràs lluny d'aquesta claretat,
d'aquest abisme encisador
que ens encamina, sens cap frisança,
cap al sortilegi de les veritats.

XIII
Ombra
gaubança,

gelosia enfortida
per cent revolts de misteri

Lleus alens
de I'horabaixa.
Peça fosca
de combat.

Fervent silenci.

Aigua
abasta

eternitat
somriure
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i

un negre rierol s'acosta,
urpes de somni
en la murada.

xw
Dibuixares subtils metamorfosis
que arrencaren plors de marbre
a I'incert destí de cantonada.

Niares fervents desitjos
en el més bell indret del cor,
ànima asserenada dels meus pensaments.

Vola i gaudeix de la tempesta
abans que un crit joguinegi
el lasciu miratge
en el bosc dels teus ulls.

Antònia Arbona Santamaria
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ANY

1994

Aladern
"I passaré les tardes, si torna Ia

tristesa,

buidant calaixos plens de dirés-que-t'estim".

Miquel A. Riera, El pis de la badia

I
Molt sovint puc sentir encara la remor de les estrelles
corejant qualque himne que, tu i jo, escriguérem.
Tal vegada jo vaig escriure'l i tu el cantares

i

una verge maternal emparà dintre

el seu si la teva veu i la va dreçar
al cim més alt del seu reialme.
Ara, perdut com sempre,
he capgirat el paisatge de les teves sfl.labes
i cognoms per concebre un rosari menys estantís,
o si vols, puc recordar-te la teva empremta
d'aquells jorns que caigueren
per donar-nos vol. Amb les mans plenes
de pretèrits i destrals, he llevat àncores
per salpar cap a aquella mar d'esperança
i escuma. Per l'amor intacte de les meves venes
i dels meus somnis d'infant, partesc cap al teu faldar.

II
T'estim encara.
Guard entre pàgines d'un llibre
els pètals dels rosers que esfullàrem
tal dia com avui i deixàrem
dintre, en aquella tomba de paraules.

T'estimava, molt més,
quan vaig començar aquell llibre

i

et deia que eres tu cada petita
pedra que magnificava el temple del poema.
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Però les persones,
quan han sofert molt, deixen els camins de banda
i es refugien pel dol de les clavegueres
per ofegar el menyspreu que algun Déu
mal irat ha llençat sobre ells,
Surten, després, amb els bigotis llargs
i tal vegada mal agombolats. Però
en el seu rostre han desaparegut els trets de feblesa,
i tot manoll de punys closos, no volen més lluita
que la que els pugui oferir qualsevol humà
per reparar, com si fos una aixeta
embossada, la seva ànima i descobrir
sobre la seva pell els senyals

precisos de maduresa portats del seu forçós bandeig.

III
Les ferides

ja no em fan mal:
em fa mal

la vida.

IV
No defugis el meu pensament.
Resta dintre aquest senzill bressol,
quieta, desemparada si ho vols,
Fes-ho tot alhora. Que no hi hagi
temps per penedir-se de res,
ni d'alliberar els llavis per dir,
només, que tal cop fou un error.
Balancejat dins aquest aire
misteriós de carícies i fesomies,

troba-t'hi estranya si ho vols,
però queda't allà suspesa pel primíssim

fil dels esdeveniments de cada dia;
i pels solcs que fan els morts,
en obrir-los camí, quan retornen.

v
Seria talment un mort si dintre mi no persistís
aquesta flaire teva de salnitre i gavines
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que suportàrem junts contra I'embat del temps:
d'aquelles hores que no ens pertocaren,
que visquérem contra totes les marees
i les arrels que s'ajuntaren a I'agresta distància.
El teu aroma és el meu terrat
a on deix a lloure els coloms il.lustres
de la meva infantil quimera.
Aquest terrat s'estavella sovint contra el terra
i em deixa desvalgut sota I'agra fesomia
d'un cel emplomissat i amenaçant.
Després de la tempesta surt a collir
les precàries restes que tu has deixat
pasturar per llocs on fores
sang i vena per a un cos esmorteït i jove.
Un a un retornen cap a les meves mans
tots els coloms, mentre s'escapa, esplendorós
com un crepuscle, un edèn de plomes
que em deixen nues les ferides
que només el malversat temps podrà cloure.
Per entre els esbarzers cruixen
uns ossos fent tremolar el revolt.
Per entre les espines sobrevisc, tornant d'enlloc.

VI
Tot era fàcil aleshores
En tenir-se ningú no ieixa entreveure
la seva sospitada feblesa,
quan romanen tots dos plegats,
com a pedres de carn compactes.
Parles i defugen del verb
per tornar-se imprimir més amor a la pell.
Quan tot s'oblida és fàcil recordar.
Que tot hauria estat bell si algú,
tal vegada ella o tu,
no haguéssiu pertorbat la senzillesa
de les vostres pregàries obreres
i haguéssiu pretès versos mètrics i rimats.

Sorprèn llavors que s'aixequin
grums de terra dintre la memòria
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per recordar-te, tal vegada ella
ho fa també, que tot fou fàcil aleshores.

VII
Et pens des d'aquest maig tèrbol,
des d'aquest adagi voladís de papallones
de les ales de les quals se'm desprenen els alens.
Sinistres bubotes els colors em pareixen,

quan vacil.len dintre el meu silenci
sempre fet mirall de tu.

D'ençà que deixares el cos com a ofrena
a la nostra distància,

no he pogut fer més que batejar
l'absència amb el teu nom.
És gravada a les parets on només jo entr,
a on florirà la migranya
si jo deix de tenir-ne cura.
Tan ple de tu,
que ni la solitud és solitud,
ni les companyies són companyia.
Tan buit de tu,
que visc en permanent dol,
com tots el que viuen. esperant.

VIII
Els dies em venen desfressats de prostituta de luxe
Quan ens teníem no era, el meu, l'únic cos
que palpaves: eren molts alhora.
No sé des de quina incerta mar
salpaven les teves mans tan decoroses,
velers de carícia, ancorats tan lluny de la vorera.
Sense adonar-me del desgavell
et mirava dintre la nit, quan ajaguts,
a la cambra, els teus clars i profunds
ulls de lladre em robaven
els instants de serenor i els fonien,
camins enllà, en titelles de follia.
Tots dos sabem, Anais, que l'únic
que veritablement perdura és la vida.

Dintre s'hi mesclen combinats
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els elements per formar el devaluat
còctel de desvaris i melangies
que tots dos, amb el mateix vas alhora,
vàrem tastar. Amb els llavis amargs
deix constància, però, de les paraules:
les besades verinoses, i de les teves ungles
que marcaren la pueril geografia del meu ser.
Però encara, tot i sabent-ho, et criden innocents. Anaïs

IX
M'arrecer rere els versos
per a proveir-me amb un Nadal més decent.
Farà, ja, prop d'un any
que rememor els encontres càlids
que ens dedicàvem, tu i jo, rere els cortinatges
de I'horabaixa i brindàvem.
Ara ho veig, tu amb cava i jo amb desconsol.
Torna, aquestes festes més que mai,
a pelegrinar-me per la gorja
I'aspre sabor del fum d'incendi,
a habitar-me el diable cendrós
del meu domèstic infern.
T'estim a grapades perquè abreviares
el tumult en un pàrvul gest,
i naixeres tu dintre la senzilla
hipocresia d'aquest món, com l'única
verge de la meva processó.

x
Així, els nostres somnis:
lliures, turbulents,
com una mar
de càrritx al vent.

XI
Malversàrem temps

i

aire fent, potser,

una massa hipòcrita recreació
de I'obra vertadera de la nostra estima.
El dilapidàrem fent massa exagerats
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els moviments i ens va poder agreujar
el semblant amb tota la correduria de falses
bubotes. Érem tan i tan joves,
que tot acte pareixia insolent.
Baldament ningú no ens jutgés fórem, tu i jo,
els qui perpetuàrem els averanys
que després es convertiren en retaules
pintats amb oli de tenebres.
Però, no tot fou en va. Aquells hiperbolescs
i desafinats valsos serviren
per adonar-nos del fet que seguírem
bé els compassos fins que algú trencà
aquell pentagrama vital
dintre el qual mútuament dansarem.
Pels racons d'un silenci sostingut,
et visc, penat encara, a contracor,

XII
Torn sempre agafat a tu.
Torn per aquesta nit sinistra de sang
i ocells. El teu silenci tingué plural,

i

les meves mans exaltats
gestos de decadència que es rossolaven

pel teu semblant, atrafegat, de vaixells incompresos.
Tot i el pes de creixents abrils,
traçàrem bé l'arquitectura del nostre oblit.
Afegírem marès a la memòria,
clavellers espinosos a la llengua
perquè no mudassin antigues paraules.

Tornar sempre és un retrocés,
però en fer-ho cap a tu i de nit,
sent sobre els polsos la pesantor
de la inquietud i del misteri
d'aquesta cara Íeva que, com la lluna,
s'amaga rere mocadors de fosca.
T'estim, t'ho dic, i mentre ho faig
em neixen pels músculs mestrals d'oblit,
quan de sobte totes les penombres
s'alcen clares enlairant la teva llum.
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XIII
A

vegades he estat content de no tenir-te.
M'he adonat del que significa la llibertat

de paraula. Abans jo hauria volgut
condemnar-te els llavis contra els meus a perpetuTtat.
Me n'he adonat que la alegria canvia d'amo i no es fa
visible, ni més vertadera, pel somriure.
Que I'amor és aquest poema, Anaïs, al teu record,
que em puja, síl.laba a síl.laba pels músculs,
pels caires obscurs de 1'ànima,
paraula a paraula, per I'empenta de la sang.
M'he adonat de la fredor que se sent
quan s'apaguen els llums i és un tan sol
que es destrempança, fins i tot, el propi cos.
M'he adonat molt sovint del que és no tenir-te prop'

xIv
Arribàvem al claustre forçós de les nostres trobades.
Em feies veure el significat més pregon
de la tendresa, i com per dins un Pou
anava caient dins ella, solcant amb les mans balbes,
inexpertes, la seva aigua foguejant d'incertesa.
Conreàrem llavors en praderes.
I creixien, florien esveltes llengües adolescents,
entrellaçades, i rius, rius enormes de saliva solcàrem,
tu i jo, tan agosarats a I'instant de cada instant
que no ens pareixien més que petits jardins, els boscos
que es cremaven, davant la caliuera que feien ambdós
cossos encesos. Tot això et dec. Haver-me fet saber
que en el moment de l'estima es Pot,
somnis inclosos, tenir-ho tot a I'abast.

xv
Com dos pastorets dins un malmenat Betlem
recollírem dintre un paner de palla trenada,
temps i més temps. Pensàvem de I'amor
fer-ne un collage de deliris, una fita
davant la qual ni el més gosat pogués passar de llis
De la mort no em parlàvem, si més no
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per allunyar-la, per no sentir-la tan prop
com la teníem en aquell futur
que s'anava desfent com la randa.
Vagues encara, tu ja ets fugaç estel,
per dintre aquest Betlemet de boires,
minusculitzat per la dèria
de la carn en no voler-me fer
home suficient per retenir-te.
Guard dintre 1'armari corpori,
dintre la calaixera de les venes,

I'escalfor d'aquells moments
sotmès a una lleugera vergonya.

xvI
Tenc aquest horabaixa pesada I'ossamenta
i els músculs i els polsos feixucs,
qui sap si d'escriure tant, de tant escriure,t.
Al final no serveixen les paraules per als retorns.
Serveixen per fer-te prop,
translúcida i més viva si fossis morta.
A cada vers he sentit el regalim de llet amarga
dels teus pits, els fantasmes esburbats
que recitaren en veu alta versos per a tu.
Se m'embromen els ulls quan entenc
que la vida se'm perd pel full en blanc:
a cada esquit de tinta hi deix
un trosset del nostre jo,
uns escassos pessics d'existència.
Abans ho veia tot tan bell que em guiava
pels colors, i els sons eren tots orquestrals
i eficaçment exactes. Ara desmai
la ploma sobre aquest cementiri blanc
i guard amb angoixa tot el que t'he ofert mentre pens
en la nul.la reciprocitat de les paraules.
Les teves foren com una tomba,
buides de tot i lleugeres com la cendra.

XVII
No m'esperis mai més rere els viaranys
del desig ni dels nards en flor.
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Ja no és meu aquell sentiment tardà

que et prenia els llavis carnosos,
flàccids i de cotó, cada primavera.
Les urpes de l'oblit m'han trescat l'ànima,
i ni tan sols I'aigua beneïda dels peixos de sal
podrà avivar-me el foc de la il.lusió.
M'he perdut per les hores més fosques,
per la paraula al lluny dels llavis.
Ja no aniré mai més amb aquell vaixellet
a singlar la boira
de la teva distància, la porpra
tan densa i trista de la teva nit.
Aniré pels racons de les tombes
del teu silenci, per les clapes de marès
que deixarà l'enyor sobre la pell.
Sabràs el sentit de les més pietoses mentides,
el perquè el semen de I'amor
només cobreix a redols.
Aniré pel camí de les paraules,
per l'abisme vessant i confús, alhora,
de llefiscoses algues. No m'esperis,
però enyora'm, si et plau, al fons de tot.

XVIII
Aquestes paraules que voldria dir-te
seran com un roser esclovellat i míser.
Però ni amb la paraula que fou el meu fort
puc ara avançar de cap a tu, de cap
a aquest infern de llunyania que menarà
els meus versos tímids fins al desdeny.
Pensar-te per aquells caminois de tendresa
és, avui, només que una ombra dúctil i emmotllable
que se m'imposa com la vida mateixa.
Llegírem els somnis desfressats en fulles
del calendari, sabíem que el temps,
-com un agre part, com un mort insomne-,
no reprimia els seus dits sobre aquella
pell nostra que fou foguera tants d'horabaixes.

Podríem cavalcar, encara,
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damunt les tombes de la memòria, amb els cossos
nuus i desfets en passió. Agombolar-nos
gelosos per sobre la tristor dels morts,
part damunt el paisatge enllosat de marès, tu i jo.
Però, si em floreix avui caliu dins les entranyes
és, Anaïs, perquè em nega el descuit.

La història que estic
":::",
no és meva ni prou fer-s'hi.
És de tots dos, teva i meva. Perquè vàrem
afaiçonar-la ambdós cossos:
amb cada tendó, amb cada por, per on rajava
el ranci suor del treball mal pagat.
És nostra per tot el que comportava,
per tot el que significà i pels moments
en què ens asseguérem a una taula
i oràrem, com un eixam,
contra la feral estància dels ullals
del plor sota la nostra pell.
La història que cont, AnaÏs, és tan nostra
que ens pertany tant com la pluja als hiverns,
com la malaltia als malalts.
Tot tan nostre que deixàrem constància
a cada acte de tots els misteris
i dels secrets més íntims de cadascun.

Dintre la cambra romanen encara aquelles gavines
tan blanques, picotejant I'aire del record,
i el cel tan nostre, que es fongué,
tan nostre com era, cor endins, com I'escuma.

XX
He encara de confessar-te una cosa:
t'ho diré senzillament,
o amb paraules ben planeres com ho diria
aquell mite nostre que llegírem,
que vaig recitar-te tants i més horabaixes.
Em queda un secret que vaig guardar-me.
Tu saps, que els secrets posen sovint
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a la pell com a ègida,

jo, si no amagar-te'1, el vaig velar
a I'alba dintre la foscúria
hissada del teu sexe per on
rossegaven els carnavals de

I'infinit.
Vaig dir-t'ho sense dir-t'ho.
Ho vaig escriure tan encargoladament
que les parets semblaven esglaiades
davant la immensitat del jeroglífic.
I és que sempre he duit
I'honestedat com a penyora,
i si no gos mitjançar paraula
és perquè aquest secret ha esdevingut
subterrani i voladís. Tan secret,
que és secret, fins i tot, per a mi mateix

xxr
T'he submergida a tu també
dintre aquest monòleg d'amors i pèrdues.
T'he escenificada tal com fores,
no he tergiversat els medis, ni les representacions,
tot fou tal qual amb la teva imatge.
Quant a mi, dintre els àmbits reals,
no he fet més que plasmar la instantània
del meu ferm rodolar pels pendissos.
Del tot enyoradís estant, guait
sovint per la finestra, cercant 1'alenada,
aquell aire que no m'empleni de sofre els pulmons,
esperant la silueta del teu deixat retorn.
Eunuc desig encara, que per les genives
em regalimi la dolçor de les besades,
buidar-me la boca d'aquesta ventrada de vòmit
que et fa quilòmetres de distància.
Requeresc les teves mans de mare,
el teu baix ventre suau com el plomatge
dels cignes vesprals i ho deman
sense cuirassa i amb plors d'infants,
que he perdut pel camí
de les llàgrimes, encara et necessit.
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XXII
Feia molt de temps que no sabia
la tronadissa de I'hivern. He guaitat
per la finestra i he vist un estol
de gent que corria sota els arbres
immunitzats de la tardor. Relliscaven
les gotineues per les teles dels paraigües
i he tornat a recordar les vegades
que ens mullàrem els cabells, que ploràrem
dintre la pluja tanta alegria,
quan ja sabíem que allò, que tanta joia,
no podia ser ni tan real ni tan duradora.
En apropar-me als vidres s'ha clivellat
la quietud i m'ha envaït un odi mansuet,
una pena forta com el ramatge d'olivera.
Tothom i ningú, en aquell carrer desert
d'imatges. Només la meva ombra,
pelegrina, amb I'arbre estellat
del fracàs a la mirada.

XXIII
Ja me'n vaig, Anais.
Me'n vaig pel fred adéu de les tombes,
pels camins que guard dintre les butxaques.
Me'n vaig, orfe de les teves besades,
a conquistar la tristor a algú,
si encara queden cors compassius.

Me'n vaig sense dir res,
perquè res no he dit. Tot aquest pensar-te,
tot aquest aplec de lletanies,
no servirà per a res més que per al teu somrís
Si qualque dia ho lleigeixes,
tanca els llavis, que no s'enlairi la flaire
pietosa d'aquests mots
i et festegin les dents corcades,
els espais balmats de les genives.
Amb un adéu silenciós de passes i paraules,
ja sóc lluny, tal qual una ombra esborifada
en el llindar del pensament,
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un punt de llunyania com un primer vers.
Sense

dir res sabem, tu i jo, que tranuites

dins el poema

i

somrius confiada

que t'escric amb un pols malaltís.
Tan sols vull fer-te saber, sense dir res,

que un dia somriuràs, altiva com sempre,
per uns versos d'amor, molt tendre,
i que mai més ja no seran per a tu.

xxlv
Abans me n'he anat jo, ara se'n va el poema.
Aquest poema somnolent, dedicat encara a tu. Anaïs,
a les vegades que correguérem amb els peus nuus
sobre I'arena de la nostra estança,
aquella que ens empassàrem tot just començar.
Aquest poema marmori, feixuc d'enyorança
t'he ofert, i romandrà per a sempre més
com un ritu per la meva pell, serà un sant Sacrament
davant el qual em senyaré amb aigua de pluja,
on m'agenollaré davant I'altar
del teu record. Gràcies per haver signat
aquest xec en blanc on he posat les quantitats,
per haver-me donat tanta intensitat,
d'alegria i sofriment, com amplitud
i marges. Només ha estat un intent
d'algú que ja ha perdut. Una ària senzilla,
ni de tacó alt ni de castell, d'algú que no va
ser, res més, que una ombra escolpida sobre la fusta.

Se'n va el poema

i

tu, l'única que quedaves

expectant, te'n vas també, enmig d'un immens
brogit de somnis, com per alleugerar-me
la malaltia de les temples. Acab aquest rèquiem
donant per conclús el passat
i deixant desert el futur. Tot quedarà com abans,
en la incertesa del present, com quan vaig començar
a escriure't aquest poema sense cos.
S'acala la cerimònia, mes perllong aquesta
emmotllant les paraules per fer-te saber,

fi
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que aquell infant que passejares s'ha fet home
ho ha disposat tot, sembrant crisantems
al blau dels seus ulls, per morir com cal.

i

Port de Pollença. Desembre 1992.

Antoni Xumet Rosselló
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ANY
Pedres per

1995

a un desaire

Lema: Encontre

I
Un gra d'arena intrusa
em fa perdre la calma que camina,
he robat una queixa

al dolor confident
he convertit un rostre diplomàtic
en anugues sarzides de follies;
els serveis, en sabates corrompudes,
i I'anàrquic camí de la certesa
ha rebutjat paüres de perdó
amb 1'aspra llunyania d'unes passes
embegudes pel càntir de la Moira
i sóc un trist problema que desfulla,

i

decadent, I'hora tèbia.

Sí, sóc el trist problema
per a la nafra trista
que desfulla

I'amistat consirosa,
decadent,

del consol que agombola
1'hora tèbia.

II
Crec en la llum d'un dia ple de morts,
en la dòcil fiblada de la vespa,

en la fecunditat infructuosa,
en un boirós alè mirant de caire
i crec en I'espinós camí de roses.

La meva confiança viu dins neules
pansides pels nadals del malhumor,
pels mesos que refreden les antípodes
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disfressats de vacances enganyoses

que assaonen llavors improductives.

L'estació de l'ànima contusa
és pròdiga cruilla vacil.lant,
passatges d'innocència
mes, el món dels desànims em regala

hi vull comprar

el llarg i nu instant de les febleses.

III
He volgut perseguir la meva angúnia
per comentar alens amb la mentida,
intrusa plegiària d'albades.
S'han esqueixat oratges que no esperen
cansats per les promeses reduïdes,
estèrils sentiments
florits dins la penúria.

He prohibit les obres al meu cor
i la ferida pau de la sordària
és veritat marcida per penombres
als ulls de la fortuna.
Una falç de fredor
arrabassa paraules que no miren,

res'ecta al

decensís'
intimitat

que gira entre els silencis

i

les màscares.

IV
Silenci
que fons els dies,
anguniós cimbell
de la parella trista que s'allunya
per la tresquera estèril
en el paisatge munt,
comences fantasies,

llegeixes polsegueres,
per cloure els ulls, per cloure
els somnis d'esperances
ferides, aventures
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guarides pel setí
de voluntat fingida.

Els pensaments sols miren

i

les mirades cerquen,
sota glaçats llençols farts de silenci,
el camí més covard
de la peresa artera.
Divaguen sentiment desconeguts
per la clau decidida a rovellar-se
al pany atorgador del conformisme.

v
Ramiformes zodíacs esbalçats

per les temperatures que s'oxiden,
sagetes dels insomnis
que claveu les oníriques dianes
orades a les veus del columbari,
desordenades branques confegides,
esqueixos i rebrolls
plasmats en les frontisses orgulloses
d' angles complementaris...,
sou els ressons de nits que no descansen.

Les arcanes dreceres
escolpides en dèdals conduïts

pels angoixosos crits de les sibil.les
són els temples servils de la mandràgora
que fulminen les vides taciturnes.
És imprudent condemna que segresta
la besada espontània dels llibres
i I'obert testimoni d'unes pàgines
que troben contrallums plens d'aventures
per intrigants sendereres de paràgrafs.

VI
Se m'enreden els ulls
pels fils d'aquelles pàgines
plenes de solitud invisible,
estamordida sort que furta tombes.
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És el crit disident
quan es crema I'absenta aburgesada,
és vida en les esqueles que reciclen.

La falsia del brindis sempitern
és meretriu dins l'àpat mercantívol,
perifèric descuit de les ofenses
il.legibles,
I'elogi
suggerit pels retalls de paperera
incruenta,
perversa matemàtica

entre closes oTdes masoquistes

i

ressentides boques moribundes.

VII
Sóc boca despintada pels miratges
que requisa I'alè de la rutina,
tinc llengua de paper desordenat
i mots d'un diccionari ple de pols.
Les meves veus, paraules i promeses
són I'aire negre de les ombres, tàlem
on s'oculten emprentes d'altres llavis.

L'horitzó sense hores
ha trencat el segell del meu enigma:
el pèndol,
llagrima grisa,
és la doble tristesa
d'excloure de I'amor les amargures
i viure solituds en companyia.

vIII
Ocultes el misteri de la mort,

llàgrima desitjosa,
gota d'esllanguiment, suor vençuda
que rernulles la terra compasiva
i pels matins gelosos
no sabràs la resposta de les fruites,
sols la nit t'ha mostrat les seves cartes
guanyadores: els plors.
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Besada-marbre, aigua
perduda, desdibuixes la rosada
en les gotes anyils, la comisura
d'un somriure salobre i confident
ha comptat amb inert exactitud
I'infinit romiatge per les galtes.

Llàgrima que no oblides,
llàgrima de penombra,
pregària, cadena,
desconhort en la veu assedegada,
miratge dins I'oasi de les boires...
Que ens has robat la imatge de I'espera
i el color blanquinós del mocador.

IX
La flor silenciosa de la nit,
sanglot i plany, desig i passió,
encén colors estèrils d'un repòs
comprat amb la moneda dels orgasmes.
Reclams i sortilegis d'una alcova
escalfen la cabana dels secrets,
recorren tremolors entre les vértebres,
els braços són tions que no pregunten
i corprenen les joies que no cremen
els fums captius pels focs.
Són trucs i jocs, delits,
terratrèmols, dins màrfegues de seda
reposen les virtuds més anacròniques:

les vides paral.leles que s'exciten.
Les distretes arrels inconscients
no saben quin destins escriu la pluja;
callen planys desitjosos,
i els silencis recobren la tonada.

x
Sóc jardí ple d'espines,

covard en un Nadal avergonyit,
efímer,
estavellada flor silenciosa,
inescrutable
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dolenta impertinent que no descansa
malgrat el blanc immòbil,
pestatge de records és el meu llaç;
capçalera febril, la meva imatge.

Vull convèncer les notes:
em desplau dirigir concerts als núvols;
vull ser I'aurora
per sublimar els cossos amb besada
volàtil,
amb més voluptuoses

i

atractives

espines de jardí.

XI
Un irònic convit hermafrodita
em mitiga la pròfuga presència
de 1'ensalm que recrea.

Els secrets
asfixien els dogmes de I'amic,
les flors desponcellades embalsamen
fracassades crisàlides, segresten
la censura resseca de l'ermàs.

És I'ombra que projecta
ridícula saliva que s'embulla
i ocupa I'heretat de les aranyes.

XII
Injustes teranyines em bloquegen
els circells de la parra somnolenta,
m'estudien desficis lacerants:
són heures que escorcollen, d'un a un,
els maons que retenen els misteris.
Portes esbadellades amb cadenes,
llindars per als exemples de mans buides,
han clavat les espines de la febre

dins l'encletxa avorrida
pel consell i I'escrúpol.

XIII
És la inútil resposta
que cerca interrogants,
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febre immòbil, alarrna que no calla,
és I'inútil cervell de la follia
sagnant i la tristesa em refusa

ferida pel pinzell de I'aparença.
Toc d'ànimes inútil,
inútilment recordes la blancor
d'aquells anys que cantàvem mel

i

sucre

xIv
Somni trencat que crides I'alba immòbil,
novel.la que convoques vols en cercle
al sostre blanquinós dels ulls perduts,
t'envegen,
amenaces,

mort d'un dia,
immòbil criatura en blanc i negre
però, què dic?
respires...
cabells mullats,
esbossos

aferrats a la mà de les ampolles,
descrius noranta graus d'hores dormides,
somni sense esperança,
desesperes

i

crides quan el glaç dels rapinyaires
envaeix el teu rictus
i els vins ja no et confien els problemes.

xv
Compareixen les roges papallones
trencadisses, les clapes de les ànsies
són roselles corpreses, els meus llavis
són amics viatgers i ja no callen
per l'agre rostoll, fòssil decorat
amb pintura d'insectes
estergida pels segles més febrosos.

xvI
Baticors dels estels, cors de les fruites
que feu el sacrifici de les flames
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a I'altar coral.lí de la sirena,
obriu els pentagrames al novici
passatge il.luminat, a I'ona encesa
d'arrítmies difoses i pauses argentines,

i

deixeu-me,

i
i

deixeu-me sentir,
deixeu-me sentir el bes de l'aire.

xvII
Senzilla mà que LA
amb para-sol i
VINYA

un RIU
i la vida CONFOSA
la vana espera PELS
tautatges de TORSOS
que foren hàlits DE

ens has ofert

suor retrres
de tardor,
de copa plena
no sap viure
segells trencats,
ennegrits

paraule ferma.

Has dirigit MIRADES sense excuses
als raims DISCREPANTS que no s'endolen

. i sé que tu m'escoltes
si sóc el gra que portes a la set,
si ets el paladar dins la dolcesa
i el desig és el cup que mai no acaba.

XVIII
I sé que m'estalvies
els dubtes del vell pèndol segador,
condueixes I'exili fragmentat
lluny de I'esguard atònit de I'asceta.
Ets còmplice d'esponges sense temps
i resseques la usura pels silencis
del místic monestir de les besades,
on ha brostat la joia convençuda
sostreta d'una terra sense espigues.

xIx
Verb conjugat, joguina de les perles,
verb del present, el verb de la peresa,
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paraules de consell,
paraules sense presses,
present d'un verb de veu desconeguda,
estela fugissera,
el dit de la guspira
assenyala camins que mai no tornen
ignorants o perduts.
Temps del passat vestit de verb cendrós,
marcit infinitiu que no resPira
ferit per les espases del rellotge,
esfèrica tormenta d'enYorança,
és el verb dels deserts,
és el verb dels crePuscles,
hora de les cadires a la llar,
ocàs de veritats i de perdons.

Verb del futur, cabells del cuc de

seda,

instant de llepolies,
verb dels meus ulls que miren I'orient
i dels moments que passen les agrures,
verb del present, el verb de les rialles,
el verb que dorm als braços d'una mare.

xx
Perfecta confiança no verbal,
diàleg espontani que ens despulles

i

comptes hores verges,
desfàs els sentiments de grises cartes
criptògames de vella hiPocresia'

Ens sentim abrigats Pr timideses
que rebutgen espores sense flors
adobades pels rostres calitjosos.
Caminen quietuds que ens acaronen
per les blaves colors d'aquelles ratlles
marcades amb les plomes sense tinta.

XI
Ets el bosc que transpua Ple de vida,

un vestit amb claror de matinada,
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el vent que escriu alè dins la boscúria,
I'escalf del sentiment,
la llar per on s'enlairen melangies
de pal.lidesa muda,
Ets bressol de llavor, fecunda terra
dins clenxes enllestides per arades,
miratge interromput i pipelleig
que dibuixa batecs dins I'ombra bruna.
Ets raig de llum que guaita
per damunt del pujol quan, sobre I'herba,
vols beure la rosada de les fonts

i

allunyes avarícies,

Ets I'amor en silenci,
que esperes pacient
pels ulls de la calitja migratòria,
que mostres el vestit de papallones
i d'abelles en jocs ineludibles,
en vols que fan somriure les maragdes.
Ets el tast de la fruita,
cor menjívol besat per I'horitzó,
que fas caure segons l'horabaixa...

XXII
Vaig beure la mesura d'una boca
que m'obria camins i que parlava
de la vida...
i, vida, deies: sí.
T'he viscut en sospirs plens de bellesa,
he trobat en els gestos que acaronen
una vida...
tu, vida, que dius: sí.

T'he sentit en el to de la dolcesa,
m'he mirat en un ulls que confiaven
en la vida...
i cida, m'has dit: sí.

Pere Bru Serrano
t20

i

Darder

NARRACIO CURTA

Gabriel Janer Manila
Baltasar Coll Tomàs
Miquel Pons Bonet
Baltasar Morey Carbonell
Miquel Rayó Ferrer
Andreu Feliu Surroca
Sebastià Llabrés Seguí
Rafel Crespf Ramis
Josep Sanromà

i Vilella

Gabriel Florit Ferrer
Concepció Coll Hevia
Antònia Capó Amengual
Isidre Julià i Avellaneda
Ramon Lluís González Reverter

t2t

Seguidament reprodui'm les narracions guardonades amb la Rosa d'Or de la
Pau en I'apartat de Narració curta. En total s'han lliurat setze Roses d'Or, de
1970 a 1980 i de 1990 a 1995 amb excepcií de 1976 en què el premi es va
declarar desert.
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El dia de la Pau
Lema: Taurus
El sol, com una bòfega de sang enmig d'un cel molt net, escampa gerrades
de foc sobre el sembrat. Omple d'escata les sordonaies grogues i aguaita d'entre
el blat qualque rosella.
La processó és matinera, avui. Romp el silenci de la nit un saluet esvalotat
de gent en festa i I'al.lotea crida fins a trencar alè. Quedaren endarrere els brials
de dol dels dies sants i tot és un esclator i una disbauxa.
Na Catalina Punxa no n'ha tinguda gens, de son. A les sis s'ha aixecat per
aparellar el recapte. A la Pau, les al.lotes conviden els jovencells a dinar i, qui
sap, per ventura, un o altre s'enllepoleix.
És de tu que s'han d'enamorar -li deia sa mare-.
Sí, però hi fa molt una bona coca.
- Vols-te fer tronsl En es meu temps no n'hi havia, de gendres mantinguts,
i en teníem a raig i roll que ens venien darrere. Ton pare en va aplegar moltes,
de serenes, abans d'arrabassar un sí de sa meva boca.
- Per això, ara el teniu tan escalfat -responia na Catalina, sense parar'

-

Anava i venia com un embullafil. Ensaïmava el motlle per coure la coca,
arrebossava llenques, adobava ensalada...

- Cimades per les cames amb un bordall de magraner, vos daria'
- Jesús, mumare! Ell no podeu sofrir resl
- Si ton pare s'aixeca i veu aquesta ensalgada de concert, amollarà

un

carrerany de flastomies d'aquelles que alcen terreta, que serà un gust.
- Cadascú del que és seu, en pot fer allò que vol. Ses ungles blaves tenc,
d'estirar cintes i de fer llotra. Jo vos he entregat sa setmana, què voleu?
- Una panada i prou. Que tant d'arrebossarl Tanmateix, en esser casats han
de fer ses llenques més primes ferm i un duro és un duro.

Tot I'any havia fet racó na Catalina. Cada vegada que li pegava mal damunt
la ronyonada, o els ulls se li dormien, o no podia treure alè de tant de fer feina,
pensava en el dia de la Pau. "M'enduré una coca de canari -es deia, en secreti bona carn de moltó i,.. No vaig de panades, ni robiols... Tothom en té a ca seva
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i

ningú no porta endarrer de tot això... A la Pau, diré que m'ho guardin fins a
migdia. Llavors, jugaré damunt s'era amb un vencill, i a sa rata i es moix, i a
yo tenía diez perritos que mos ho ensenyà sa mestra, quan anava a escola. Es
p¡esentaran ells, que aquest dia fa s'efecte que els ha fuit sa por d'arrambar-se
a una al.lota, i mos encalçarem fins a esclatar en suor per tot es cos.

No en convidaré cap, que no estigui ben segura que no ve pes dinar. euan
serem sols, entre es albons, mos fugirà sa talent.. S'entravessarà es bocí de
passar pena perquè no sabrem gens ni mica de què hem de parlar, i mos
mirarem an es ulls molta d'estona i, si ve bé, me rodolarà una llàgrima per sa
galta, com una perla, com a ses pel.lícules... ijo li diré: -Què vols?-, i ell, que
a damunt s'era les s'haurà donades de tan pinxo, estarà empegueTt, amb sa cara
que li caurà de vergonya".
Rebentava en rialles, només de pensar-hi, Era un riure estrepitós i disforjo,
vessava per la boca com un doll. Sa mare la sermonejava sempre seguit,
però la filla no li feia cas. "Què sap mumare?, i és una dona vella" -es deia-.
Llavors, continuava treballant com una espasina.
que

li

-

Que encara no estàs? Sa processó és a punt de sortir. Ses campanes

repiquen

i

es coets esclaten a davant I'església. Sa plaça és plena de gent.

Na Catalina es donava els darrers retocs a la cara. Era com si un bull de
li sortís a flor de pell i les galtes, tot I'any una mica cansades, recobraven,
ara, I'espira vermella de les il.lusions. Sa mare no acabava de recapitular com
vida

una grémola.

-

En dus, de fantasies!
Vos agrad?
En tornar de la Pau, t'ho diré.
El camí era inacabable. Un boldró d'al.lots jugaven per davant i, amb les
corregudes, aixecaven en I'aire un nigulat de pols. Altres, per matar el temps,
berenaven i un esbart d'aucells venia, sobre el camí, a menjar-se les miques.

-

Ja veuen la Pau!

Callau! Això no és sa campana de la
Som a la Pau!

Pau?

La coa és llarga i arriba fins a I'arcada romànica del portal. Na Catalina
s'ha posat a darrere de tot. Els ciris crepiten. La recatòlica del predicador li
entra per una orella i li surt per I'altra. No veu res, ni hi sent. Entra a besar mans
i porta un pa al ventre, d'empegueïda. "Jo no Vos deman molt Marededeueta.
Em bastaria que fos bon al.lot. Sa gastadissa que he fet heu de mirar. Entre tot,
no em basten tres-cents duros.
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Sa falda, la m'hauria feta més curta, però mumare diu que per entrar a
I'església no han de parèixer ballarines. Es antiga mumare. Fa un poc, encara
m'ha pegat una estirada que, amb un poc més, la'm davalla de tot. I tanmateix,
on no n'hi ha, que no n'hi cerquin. Ses espardenyes, de sola d'auto, m'han
costat trenta duros i mon pare quasi me volia treure a defora. Sa brusa m'ha
sortit barata perquè la m'he cosida jo en hores d'excés. A nit passada, eren més
de les dotze i acabava es punt tort... Demanau-me quant vulgueu, Marededeueta, però no em faceu patir..."
Na Catalina porta un feix de nervis. Les hores cauen. Salta el vencill i no
en té, de botera. Els seus ulls menuts palpen cada racó, a la recerca. Els
jovencells criden i corren i s'encabriten just poltres deslletats. Els al.lots bufen
les xeremies i, més enllà, rebenta un globus massa inflat. Tot és un saluet que
revolta na Catalina. Les ninetes li ploren i ella es renega perquè no voldria
plorar. No vol plorar, ni adonar-se que està tota sola; més tota sola que mai'
Rere una paret, dins un albonar, poteja la coca i les llenques i tot. Voldria fugir.
Desaparèixer del mapa. Aclucar els ulls i trobar-se en un país llunyà, molt
enfora, on les dones puguin escometre els homes i no hagen d'esperar, mans
fentes, que els diguin bon dia. Sa mare és amb les amigues al rotlo de I'era' La
música toca de valent.

Els més braus estiren corda. Cada braçada és una petita victòria; hi ha un
moment que la terra retenteix sota les petjades espesseÏdes i la corda s'escruix'
Després del triomf, a remullar la gorja d'aiguardent. Una calabruixada de
caramels ripunta el trespol i l'al.lotea aixeca les anques i s'hi aborda. Quatre
parelles ballen els boleros enmig d'un polseguer i de dins una caixa misteriosa
treuen un cabrit. Na Catalina ha entrat a I'església. Quatre velles passen el
rosari. "No la'm pensava, a aquesta. Com se coneix que Vós no n'heu tinguda
mai, de festegera. Jo no vos demanava cap cosa dolenta, tampoc' I hauria estat
tan bo de fer...!En arribar al poble, el me n'hagués menat pes passeig i hauria
fet a posta de passar per davant ca nostra, perquè mumare se n'adonàs, i ses
veTnades, i tothom. Ja sé que no som guapa, ni rica; però feinera ho som, i
m'agradaria casar-me, tenir fills, tres. Avui, no s'usa passejar una llocada.
Mumare em tractarà de blaia, en arribar i per ventura em farà ofertes de bastó.
Una bona festa m'heu donada... Tot l'any he premut' N'heu fet de llotra, mai,

Vós?"

Na Catalina no gosa anar-se'n. Voldria que la tercera festa de Pasqua
tornàs a començar, que la gent cridàs, altra vegada, enmig de la plaça i els coets
escardassin les orelles de tothom. Que les campanes repicassin sobre les teulades a esclatacor i el jovent, sempre trapasser i capgrinós, tornàs a prendre el
camí de la Pau. "Si res no fos veritat, Marededeueta, un somni feixuc, una mala
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nit que, en despertar-me, m'adonàs que tot plegat no havia existit
començar, de bell nou, el vostre dia".

i

pogués

Ha sortit fora. Plou, L'era és buida. Al portal, s'ha topat amb la regolfada
que cercava cobri. Les avelleneres repleguen la taula amb quatre grapades. Les
primeres gotes eren grosses, com a medalles, i la gent s'ha esbandit com un
eixam de cabres. La música també ha acabat de tocar...

A na Catalina no I'espanta la brusca. Camina tota sola, sota I'aigua que
s'estén com una cortina. Ja li és igual mullar-se la roba o embrutar-se les
espardenyes de trenta duros. Arrecerada en un portal, contempla els cotxes que
fugen escapats. L'aigua li ha fos la pintura dels ulls. Cada vegada que aixeca
la vista, hi ha manco gent a la Pau.
De sobte, un jove ha vengut al portal. Tremola de fred. La pluja és una
mala bèstia. Ambdós s'han topat amb la mirada. Ell ha esqueixat un somriure.
Na Catalina ha baixat els ulls i, de sobte, ben enmig de la galta, han comparegut
dues vermellors.

Gabriel Janer Manila

t26

Narració curta

ANY T97I
Estampes de Castellitx
Lema: Quin temps era aquell, padrina!

-

Contau-mos-ho tot, padrina.

Seríem a Nadal i encara vos parlaria de Castellitx. Però es padrí en sap
més la neta. Jaume, digues-los-ho.
- Ses dones hi teniu més gràcia, Francinaina.

- I tu tens més memòria.
- Un per s'altra mos quedarem

amb ses ganes de sentir-ho, comenta la

major dels néts.

Dilluns de Pasqua. Fills i néts i avis han fet, com cada any, la segona festa
Al migdia els vells han posat taula: arròs de brou de gall criat en casa;
escaldums amb moltes de noses; taronges de I'hortet de la tanca; robiols de
brossat i cabell d'àngel; tambor d'ametlla, i moscatell de raïms calops de la
vinya nova.
Ara -les nou del vespre- ningú no té ganes de sopar'

plegats.

Una espipellada de panada, al manco, que no és anar-se'n an es llit amb
sa panxa buida, recomana la padrina.
- Francinaina, a mi em dius que no és sa colgar-se amb sa panxa plena,
replica el padrí qui a tothora té talent.
- Es infants estan en creixença i han de posar miques. Però noltros que
tenim anys,i sa sang un poc alta...
- Deixau-los fer, mu mare, tanca, ràpida, la fila.
- Ell per ventura, en sa nit, somiaran de debilitat, augura la vella'
- Padrina, mos contau coses de la Pau? demana, impacient, el nét.

-

-

No vos faceu pregar, suplica na Francisca.

Qui comença, Jaume?
Qui en té més ganes, Francinaina?
I la padrina, satifesta i desitjosa, cabdella i descabdella records i enceta la
contarella. Els infants escolten, embadalits, amb ulls com a salers.
- Mu mare, i ho sabia de sa padrina, al cel sia, mos deia que un temps,
Castellitx havia estat des moros i que els ho va pendre el rei En Jaume i ho va
t2'7
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donar a un cavaller des seus que li havia ajudat ferm.
va dur la Mare de Déu. No ho diuen, Jaume?
- Es cavaller o el rei? pregunta na Catalina.

I

he sentit contar que ell

- El rei, aclareix la vella. El rei, petits.
- Jo sempre he sentit dir que s'estàtua la trobaren, devora es poble,

a un

lloc que, per això, encara li diuen sa Roca de la Mare de Déu, precisa el padrí.
- No et faré contrari, Jaume. D'altres marededéus sé que les trobaren dins
un marge o una cova o a ses penyes de la mar, però sa nostra
-es cor m'ho diu!la va dur un rei. Basta mirar-li sa cara. Tants de cents d'anys i riure com riu
ella

!

-

Cents d'anys? exclamen, meravellats, els néts.
Cents. I més de mitja dotzena de cents.

Jo, afegeix el padrí, sempre he sentit contar que el beat Ramon que era
I'amo de sa Mata...
- De quina mata? diu en Jaumet.
- D'una possessió que se deia sa Mata, explica, al punt, el pare al fill.
- ... quan capllevava per Cura, es diumenges i festes de guardar venia a

missa a Castellitx.

- Per ventura ell va dur la Mare de Deú, insinua la néta major.
- O la hi va dur o la hi va trobar, o la hi dugueren més tard, comenta,

amb

humor, el padrí. També conten que es ermitans de sant Honorat hi davallaven
per dins Albenya.

- Qui I'estimava però de bondeveres eren es algaidins. eue hi havia sequera i es sembrats anaven macilents i es arbres perdien s'alegria? A la pau s'ha
dit, en processó amb el Sant Crist de la parròquia, a demanar aigua.
- I plovia, padrina?
- Aigua a rompre, sempre. I neu, qualque vegada. perquè la Mare de Déu
de la Pau mai no ha negat res an es nostro poble. Ni pot ni vol. Massa agraida
està ella d'Algaida!
- I qualque pic, sense demanar-ho, donava vent, afegeix, maliciós, I'amo
en Jaume. Mon pare sovint cantava una cançó que diu:
Venim a demanar-vos
aigo i mos donau vent,
perquè hi ha molta de genr
que en tenir pa abastament
ja no pensa més en Vós.
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fil

Però la padrina prossegueix, tota ràpida, el seu
graïment de la cançó.

-

Que es graners se buidaven

i

es pa mancava

i

per dissimular el desa-

a ses cases sobrava fam,

a la Pau de pressa, amb la Vera Creu a demanar una bona collita. Amb una
paraula: es algaidins sempre han tengut una Mare a Castellitx. I es externs i tot.
Madò Catalina Dinaret, al cel sia, contava que, un temps, quan es dos termes
confrontaven, de Ciutat i tot hi duien infants a batiar. I si el bisbe se'n dugué
la parròquia a Algaida, va esser per estar més a prop de sa carretera perquè
Castellitx quedava esquerra mà. I en morir-se un algaidí I'enterraven en el
fossar de Castellix.

-

Què és un fossar? demana el menut.
Un cementeri, torna a explicar-li el seu pare.
Quin consol esperar el Judici Final enterrats a tal lloc! M'agradaria que
m'hi enterrassin, diu, pietosa, la padrina.
- I jo veure-ho, Francinaina.

- Gràcies.
- Que en sabeu de coses, padrineta!
- I ses que sabia. Però ara diu ha perdut sa memòria, comenta,

faceciós, el

padrí. Per què no els contes lo de sor Elpídia?

-

Jesús, Jaume.

I que en tens de xerrera!

Au, idò, mu mare, animen els fills.
Sí, supliquen, a cor, els néts.
Quasi no ho paga. Però es divertit. Fa més de seixanta anys. Jo era una
bergantella de sa teva edat, Francisca. A ca ses monges feren una festa. Sa
mestra de costura -sor Elpídia, una monja d'Alaró, vermella, grossa, sana i
revenguda- m'ensenyà una poesia molt agradosa.
- Com era, padrina?
- Crec que la recordaré tota la vida.
Amb quin mig riure suau
contemplau tot lo que es muda,
Mare de Déu de la Pau
eternament assegudal

Oh Maria, com gosau,
amb la cara complaguda,
la dolça brisa perduda,
la gran delícia del blau!
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Es bona vostra fillada,
i Vós semblau confiada

la pagesa riolera
guardadora del casal

que està asseguda al portal
mentre els fills juguen al'era

-

Ho és agradosa, padrina.
Com sa galtada que em va pegar sa mestra!
Una galtada?

I per què?

- Per què? Per que quan aprenia sa poesia, vaig començar a dir sembrau en
lloc de semblau. I llavors, malavesada, m'agafà i em va dir: - Si es dia de sa
festa dius sembrau, et rompré sa cara. Pobre de mi! Quan vaig veure es batle,
el senyor rector, es vicari, la mare superiora i tanta gent em vaig espantar i ...
pataplum!:
És bona vostra fillada,

i

Vós sembrau confiada...

Quan em va sentir sa monja va perdre ses colors. I en davallar des cadafalc,
sa meva galta los va cobrar. Però més tard se'n va sentir ferm ella. I amb sor

Alexandra, una monja sorda, se'n va anar a confessar, aquell mateix vespre,

a

la parròquia.

- No la sabia, mu mare, an aquesta, diu, rient, la filla.
- I tu, Jaume, per què no los contes lo de sa festa de la Pau.
Solemnement el padrí comença a fer història:

- De temps enrera, per no dir de sempre, com voltros sabeu, es algaidins
van a Castellitx tal dia com demà, sa tercera festa de Pasqua. Es Capellà Joia,
al cel sia, deia que en es llibres vells de la parròquia i de s'ajuntament de fa més
de dos-cents anys, ja hi havia contes des ferratge i des gra per sa bístia des
traginer que de Ciutat duia es predicador per tal festa.
Quan noltros érem joves hi anava una gernació. De matí, cara neta i ulls
i espardenyes noves o velles perquè, llavors, sa gent anava més curta
de dobbers que ara, a peu quasi tothom i en carro qualcú, més vell o més
peresós, cap a sa festa s'ha dit, Es pocs qui romanien a la vila demanaven: On anau? I tots, ben satisfets, responien: - A la Pau! I en voleu de corregudes
i bots i xecalines i rialles a lloure! Així talment era es vespre: - D'on veniu?
I tots contestaven, esllanguits: - De la Pau...
espolsats,
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En haver arribat, feien un ofici solemne i de bon de veres: altar fumat,
missa de tres capellans, predicador extern que solia esser es cor mer o un fill
des poble, llantoner encès, i una gentada de no dir a I'església o en es pedrissos,
davall es porxo, es més tardans. Acabat I'ofici, cantàvem una salve i tothom
anava a adorar la Mare de Déu. Una vegada, jo tenia quinze o setze anys... Ho
puc contar, padrina?

-... jo en tenia tretze i mesos, anuncia la vella.
- De sa meva edat, comenta la néta major.
- ...acabat I'ofici, ses nines de ca ses monges anaren a besar la Mare

de

Déu. Sa padrina tancava sa filera, Jo em vaig posar darrera ella, es primer des
cantadors. Pujàrem... Li va caure es vel... Jo tot d'una te'l vaig aplegar... Em
mirares.., Mos miràrem... La Mare de Deú va riure... Davallàrem plegats...

- I sor Elpídia no vos va tornar encendre sa cara?
- Aplegava sa roba de l'ofici dins la sagristia i no se'n va tèmer, continua

la padrina. Quan ses monges dinaven, tancades amb pany i clau, dins ses cases
des senyors, mos tornàrem veure. Jugàrem a conillets dins es porxos i ses
estables de ses cases velles,

i a penyores dins es fossar.

Però quan, ben atapides

de panades nostres i robiols i crespells amb sobrassada, tornaren sortir ses
monges tots es jocs s'acabaren de pressa: - A sa capella a resar el rosari! I
s'horabaixa en es ball damunt s'era, sor Elpídia que no tenia pèl de beneita i
endevinava la cosa, no em deixà moure des seu costat. Debades li vaig dir: Sor Elpidieta, no puc ballar ni una jota? - Ni jotes ni esses! Et vull devora jo.
Massa a lloure corre el dimoni perquè vagis tota sola.
- Per això i per altres coses que ara veig que feia pes nostro bé i llavors
no comprenia ni li perdonava, li vaig posar un nom, retreu el padrí: sa sogra.
- Ja ho sé,jo que més d'una vegada, a s'escola, davant totes ses altres, em
va dir: 'Ja daràs comandacions an es meu genre".

- Podeu estar ben agraïts a la Mare de Déu voltros dos, diu na Catalineta.
- Li estàrem i li estam. Per això, es anys que festetjàrem, molts de diumen-

ges, sobretot es mes de maig, anàrem a veure-la.

- Tot sols?
- Ni tot sols ni amb sor Elpídia que, en es dos anys, la se'n dugueren a
Alcúdia i, dins poc temps, s'hi morí d'un mal mal. Hi anàvem amb altres
parelles a resar-li una salve...

- Jo només li deia una cançó de cinc o sis mots. I d'agenollat perquè és més
mèrit, segons sa sogra, vull dir sor Elpídia, al cel sia:
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Mare de Déu de la Pau,
som vengut a veure-vos
perquè ses meves amors
cada hora augmentin un grau,

i

si no ho remeiau
d'un treball en tendreu dos.
Llavor li donava una bona besada i perquè se'n recordàs de noltros amollava dins es caixonet qualque coseta perquè sempre he cregut que va bé untar
ses corrioles si vols que vagi llis.

-

Quin caixonet, padrí?
Jo t'ho diré Jaumet. A sa peanya de la Mare de Déu hi ha un caixonet
amb tres panys, i com és natural amb tres claus: una la tenia es rector; s'altra,
es batle i s'altra s'obrer de Castellitx.
- Si que eren mal fiats un temps, diu na Francisca.
- O més afectats de fer ses coses millor que ara, talla la padrina.
- Horabaixa, quan tothom havia estret cap a la vila, cada un d'ells duia sa
seva clau, obrien i... ala! a comptar s'ha dit perquè a Castellitx sempre hi ha
despeses: adobar teulades, emblanquinar I'església, pintar d'ocre es baixos,
donar oli a ses bigues, fregar es trespol, arreglar un esboldrec de qualque paret
vella, posar gaufons o corretjes noves a ses barreres, conprar ciris i vi de
missa...

-

O hi deien missa, padrina?
Tots es diumenges i festes colendes. Jo ja no ho he vist però na Vicona

contava que es darrer capellà que n'hi digué va esser mossèn Josep de cas Brau,

No vos dic jo que Algaida sempre ha estimat molt la Mare de Déu de Castellitx!
- O de la Bona Pau, que és el mateix, padrineta.
- No, Catalina. De la Bona Pau, no. De pau, només n'hi ha d'una casta.
Tota sa pau és bona.

- No em pensava passar una vetlada tan entretelguda!
- Jo que sempre m'adorm, a sa televisió escoltaria fins a la fi del món.
- A noltros, vells, ses coses d'un temps mos recorden més que ses d'ara,
- I passam gust de retreure-les. Com és ara aquella festa, Jaume, pes mes

de maig, quan va acabar es Moviment. Mai se'n veurà una altra de consem-

blantl
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Contau-mos-ho.
Esbrava't, Francinaina.
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- L'amo en Toni Joia, es germà del senyor Miquel, es vicari, al cel sia,
quan començà sa guerra digué al Sr. rector, al cel sia també, que en acabar
havíem de dur la Mare de Déu a Algaida.
- A Algaida? exclamen els petits
- A Algaida! confirma el padrí.
-Jo creia que era un pecat treure-la de Castellitx, apunta, innocent, el nét

més jove.

- Es algaidins, aquells dies, tiràrem sa casa per sa finestra. Ja se'n recorden
es amos de pinars que los tallaren més de tres mil pinotells, I as cap d'uns anys,
quina altra festassa quan la tornaren per posar-los a ella i an el Bon Jesús dues

-

i

s'altra es batle, en Torres.
I quan el bisbe jove la va fer dur a Ciutat, a la Seu, amb altres vint-i-sis

corones, una el senyor rector

marededéus. Sa nostra havia de romandre a Sant Jeroni perquè hi havia dues
monges algaidines però es capellà de Santa Catalina de Sena també era algaidí
i com que diuen que tenia bo pel Palau, la volgué a sa seva església. I allà es
algaidins la vetlaren tota sa nit!

- Què tenien por que la robassin? pregunta en Jaumet.
- Podien perquè és més petita que sa de Gràcia, insinua la néta gran.
- Però és més grossa que sa de Cura, precisa la segona.
- Que encara no vos conformau, petits? demana el padrí.
- Jo no tenc son, diu un.
- I jo tenc vetlera, afegeix I'altre.
- Però demà les set seran prest, diu la mare. I quants n'hi ha que volen anar

a Castellitx?

-

Jo. Jo. Jo, responen, unànimes, els infants.

A jeure, idò, acaba la padrina. I abans de colgar-se, tres avemaries a la
Mare de Déu de la Pau perquè mai no en falti a ca nostra.
La mare posa abrics i bufandes als dos petits, temorosa d'un constipat de
primavera. Els infants fan una besada als padrins. El pare, amb veu baixa,
insinua a cada un idèntiques paraules:

- Molts d'anys.
- Molts d'anys i bons, diu la padrina.
- I aquest que no compt, afegeix el padrí
Aviat dins cada una de les cambres neix la mateixa oració:
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Bona nit, Verge Maria,
la meva ànima vos coman;
amb aquell amor tan gran
vos diré I'avemaria.
Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia; el Senyor és amb Vós
sou Vós...

i beneïda

Sota la tebior dels llençols blancs com la neu, els infants recorden, enllepolits, les paraules dels vells:

-

Castellitx un temps havia estat des moros.
-... la va dur un rei. Basta mirar-li sa cara.
-... la Marededeú mai ha negat res an es nostro poble.
- A sa peanya hi ha un caixonet amb tres claus...
Però la son tanca, aviat, les parpalles infantívoles.
endevinador de la bona àvia! - els néts somnien:

I prest, -

Oh I'ull

Na Francisca se casa a Castellitx amb un jove que conegué a ca ses Monges
que a la mestra, sor Consolació, li diu mu mare, i quan surt de l'esglesiola,
posa el ram de núvia damunt la fossa del padrí, i llavors, a I'era, vestida de
blanc, balla jotes mentre la mestra i la mare superiora beuen xampany a rompre.

i

La segona, na Catalineta, veu un rei poderós i jove que davalla d'un cavall
blanc més ràpid que el pensament, i devora les barreres de Castellitx, davant
I'oguer i el pareller major, per testimonis, dóna la petita estàtua a un ermità de
les Ermites Velles qui nom Ramon i li diuen Barbaflorida.

En Jaumet, el petit, cerca les claus del caixonet misteriós. Ha trobat la
primera dins una gàbia rovellada a la cambra alta de la casa de I'obrer i la
segona damunt la biga del porxo de Castellitx. Ara, mentre diuen I'ofici, ha
botat el mur del jardí de la Rectoria per cercar la que manca. I al punt la troba,
en el canterano de la cambra del senyor rector, davall una florera que, per la
missa nova, li féu una tia baldaca. Amb les tres claus, corre cap a Castellitx.
Obre la porta. Puja els graons. Fica la primera clau i obre el primer pany. I
llavors el segon. Va bé. Només falta...

-

Jaumet, Catalina, Francisca! Són les set! No heu d'anar a Castellitx?

En honor de Nostra Senyora Santa Maria de la Pau de Castellitx,

Baltasar Coll Tomàs
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ANY I9]2
Dissøbte de glòriø
Lema: El coll encara sagna, anyell albí
T'hauries de mirar un poc més a fer es solcs drets. Si deixasis a lloure
es mantí, segur que na Blanca no faria tantes frotarelles.
- Mon pare, ho tenc ben pensat. Ja no faré més solcs, ni drets ni torts' Vull

-

esser frare.

-

Frare?

Sí, mon pare, frare. Cada nit, quan tot calla, una veu me crida que me vol
més perfecte, que ho deixi tot i prengui un nou camí'

- I no és primer?
- És sa veu de Déu.
- Com és sa veu de Déu?
- La veu de Déu parla...
- I és sa veu de Déu que te fa portar

una gatova dins sa camisa i t'escarrinxa sa carn? Ta mare diu que portes ses camises tacades de sang.
En Jaume va restar tallat. Se li va encendre la carn i els colors de la cara.
Com a resposta va acalar el caP.

- Ho he pensat bé.
- I una dona?
- Ni una ni cent ni mil!
- O també vols deixar es camp com es qui se'n van a viure a Ciutat? Et fa
por es sol i sa feina?
- Me fa por no escoltar Déu.
- Qui t'ha posat aquest cap de fil dins sa mollera? Es vicari, es capellans?
I no veus què fan ells?
- Déu, mon pare.
- Déu...?
Així rallaven, pare i fill,

a un ull de sol, ran d'una paret, mentre berenaven
llonganissa fresca. Però la conversa va acabar amb un silenci
imposat per la confessió tan sincera del fill com inesperada pel pare'

de pa de xeixa

i
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-

Tu creus...?
sí!
I fa temps?

- Anys!
- I fins ara?
- No havia tengut

coratge.

Acabaren de berenar i el pare agafà el mantí de I'arada.
- Tu pots eixarmentar aquestes fileres de vinya.

El pare, que sempre solia cantar, anava capficat darrera l,arada que aguantava amb la mà dreta. El braç esquerre es doblegava a I'esquena.

El fill, rompuda la cadena del silenci, sentia una pau i un goig que li feia
cantussejar els Goigs de la Mare de Déu de la Pau mentre s'acalava aplegant
llargs i enravenats serments.
En Jaume ja no tornà al camp. sols es cuidava dels treballs de casa. Dels
animals. De segar un poc de veça per a les vaques. De regar l'hort i els cossiols

de sa mare.
Els vespres, com d'amagat, anava a escola amb el vicari, que li ensenyava
i li costava molt. No hi havia manera amb les
declinacions i pretèrits i supins.

les primeres lliçons de llatí

De nin petit ja havia anat molt per I'església. Era comanat per penjar els
i ficar-se dintre la coveta de Betlem, compondre pastorets i casetes
enfilar les grogues mandarines i les neules caligrafiades.

domassos

i

Totes aquestes coses no eren noves a la gent i no els feia obrir els ulls. Sols
el dia que va córrer la nova que en Jaume se n'havia anat de frare es pegaven
tocs pel cap exclamant:

-

Si ho havia estat tota sa vida!
Era més capellà que es capellans

O li feia por sa feina des camp.
No, i sols tenen parents d'enfora

En digueren tantes, de coses, i de tot color...
En Jaume no se va acomiadar de ningú. Els pares juntament amb el vicari
de llatí I'acompanyaren al moll. El moll era quasi solitari. Aquella
nit d'hivern, el port tenia un aspecte de tristor. Els carrabiners portaven el coll
alt de la capa verda i el fusell era humit de saladina. La mar es movia i els llums
dels hotels semblaven jocs d'espases.

i professor
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Tots callaven. Al darrer cop de la sirena, en Jaume besà els pares i la mà
del seu mestre. Totes les paraules sobraven. La mare que fins al moment havia
estat serena, començà a plorar. El pare dissimulava la pena sens poder evitar les
l1àgrimes.

Hi havia renou de corrioles i crits de mariners. La nau blanca es decantava.
Totes les paraules absents estaven dins el volateig dels mocadors de I'adéu. El
vicari amb la mà peluda de poca feina, no separant-la molt del ventre rodonet,
féu la senyal de la creu beneint el futur frare.
Aleshores els pares començaren a veure ben clar el seu camí, el seu destí.
Havien gratat la terra més de mitja vida, de dia i nit com el que diu, per fer un
fill ric i ara la mar l'allunyava per a sempre. S'havien equivocat. En Jaume
hauria estat bé perquè ells foren, i eren, dos cucs terrosos. Ara pensaven que un
fill únic era una desgràcia. En volgueren un i ric i, per ells, acabava de morir-se
perquè ells ja eren morts. La terra tornarà garriga. Els arbres no fruitaran' Les
parets seran enterrossalls. L'esperança humana s'esbucava perquè no creien
massa amb la divina.

Els pares es miraren breument sens dir mot.

i

altres es destriaven per entre els ulls brillants.
Encara aletejaven els mocadors a cada vorera,..

La nau s'allunyava. Un

El vicari conduia el 600. El vicari intentava rompre el silenci, movia
conversa, parlava de les millores de ciutat, de la Seu, de 1'autopista,... i les
respostes eren monosíl.labs serrats. Els pares s'estrenyien les mans...
A1 monestir en Jaume va perdre moltes d'hores de la nit estudiant llatí.
Abans de colgar-se li semblava que sabia de cor "rosa, as", "leo, nis" i a la
matinada tot s'havia esborrat de la seva intel.ligència.
En Jaumet davant el mestre de novicis tornava petit i poruc igual com quan
anava a I'escola amb el mestre valencià, que semblava Napoleó. Els condeixebles, molt més joves que ell, reien i en Jaume tenia els punys estrets i quasi feia
sagnar els llavis amb les dents. Si la vocació no hagués estada forta i sincera
més d'una vegada hauria deixat el monestir'

Una tarda l'abat el va cridar a la seva cel.la.
tremolaven i tot el cos era banyat de suor.

A en Jaume, les

cames

li

va allargar la mà on lluia I'ametista de I'anell i en Jaume el besà
fent una reverència tan complida, que va retronar el trespol.

L'abat

li

- Segui,

germà.
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En Jaume es va seure a una cadira com les de la sagristia del seu poble, que
tantes vegades havia col.locades al presbiteri per als funerals i misses majors.

L'abat, amb veu lenta
de Mestre Berceo.

i

fonda,

li

contà el miracle del joglar de la joglaria

En Jaume, que escoltava molt atent, pensava què voldria dir amb tants de
bots i cucaveles que li semblaven irreverents, fins que el pare abat anomenà
Nostra Dona Santa Maria.

- Vós, germà, sou un nou joglar. Vós heu d'agrair a Nostra Dona, la del
vostre poble i la d'aquí són la mateixa, la vocació.
L'abaf anava traient conclusions de
cada vegada més en Jaume.

-

Prest rebreu I'hàbit de germà,

fill

la seva contarella, que confonia

de Sant Benet,

i

de

com a germà viureu

dins I'orde.

- I les meves mans no podran alçar Déu?
- L'alçaran amb el cor i amb tots els vostres actes.
Les paraules del pare abat li donaren molts de maldecaps.

Quants de
cavil.lacions el martellejaven. Si acceptava, mai per mai podria
tornar al poble, ell que havia somiat tantes de vegades la missa nova i el dinar
baix de la porxada de Castellitx, a damunt I'era, o a l'ombra dels arbres i pels
jardins de la possessió. I la casulla brodada dins la imaginació amb l'Agnus
Dei, dret sobre el llibre de Sentències, les claus de Sant Pere, espigues, ocells,
un cor amb flames...
pensaments

i

Una mica d'orgull es mesclà amb la covardia. Del pensament no es treia la
paraula llec, llec... I recordava, a qui havia vist pegar als porcs amb la corretja

que

li cenyia hàbit i cintura.
- I si tornavaaca meva? Mon pare me rebria

amb els braços oberts.

I el

poble, què diria el poble?

Per terra anava tota la il.lusió de la seva vida.

-

Per guardar porcs

i

segar bé podria aidar a mon pare.

Passaren els dies amb desolació completa. Ara pensava deixar el monestir,
ara pensava que era la voluntat de Déu que fos llec.

El mestre de novicis esperava la resposta i en Jaume perllongava i perllongava. Dins ell hi havia un estira i amolla, una intranquil.litat.

Els monjos notaren que fonia com la cera
abans.
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que al cor no cantava com
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Definitivament es va quedar al monestir. El pare abat el posà al seu costat
i el dia que prengué I'hàbit conservà el nom de Jaume, recordant el patró de la
seva parròquia al poble, més I'afegitó de Castellitx'
Acceptar la condició de frare llec va suposar un sacrifici molt gran, que
significava no tornar mai al poble tantes vegades somiat'
La bona color li comparegué a la cara. Al cor va tenir altra vegada la veu
plena encara que un poc salvatge. A l'hort podava rosers
sies blaves que li foren tan noves.

i

cuidava les hortèn-

Ah, quin gust de treure el calze a l'altarl
Fra Jaume, a I'hora de I'elevació, es quedava aferrat als ornaments, el cor
paralitzat, sentint la presència de Déu limitada, conscient del gran abisme que
tri iravia entre les seves mans i el pa consagrat que mai no tocaria ni transformaria en carn divina.
L'abat admirava aquell rostre, un poc deformat pel calze, i aquella fe..'
Era temps de Quaresma. La vida, tan sòbria al monestir, encara hi tornava
més amb els dejunis, que mortificaven tots els sentits'
Era temps de primavera. L',hort perfumat. El sol tebi. La neu sols a les
muntanyes morades.

La

Pasqua era prop. Fra Jaume, aquell any,

fou l'encarregat de I'anyí

pasqual.

L'anyí pasqual era tendre, tenia la llana neta i rosada. Fra Jaume cuidava
u-ororu-"nt I'anyí. A sobre els seus genolls li llepava el sucre dins el call de
la mà, i una salivera dolça li regalimava entre els dits'
L'anyídormia a la cel.la de fra Jaume . L'anyí corria darrera fra Jaume amb
la gola dál sucre i la calor dels seus braços. Al monestir feia fred per tot arreu.
Fra Jaume portava I'anyí al sol de I'hort i del claustre'
Dimarts i Dimecres sant I'anyí seguí totes les petjades, fra Jaume. Feren
la prova d'entrar al temple i I'anyí caminava, caminava... I això tots els dies de

la Setmana

Santa.

Ara, I'anyí era grassó i net, rulla la seva blanca llana i tenia suau el belar'
Dissabte Sant, després de les benediccions i lletanies, a I'altar major hi
havia encès el ciri pasqual i l'aigua beneTda era nova dintre una olla d'aram

molt lluenta. S'endevináven les alegries de Pasqua. Repicaven les campanes' Al
presbiteri hi havia ous pintats amb alfes i omegues, peixos, palmes, ics' creus..'
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Tot era silenci. Els ulls dels monjos eren molt oberts i com cada any
estorats. Pel portal de I'església entrava fra Jaume amb la mà dolça i ensucrada.
A darrera, I'anyí, el blanc anyí pasqual, amb una banderola vermella i cintes de
colorins al coll. L'anyí belava... i fou entregat a I'ofertori, al sacrifici...
La bava dolça de I'animalet tenia humida la mà de fra Jaume, que no
allunyava la mirada. L'anyí belava i feia moure les cintes i la banderola.

li

Fra Jaume aguardava que el pare abat acabés la missa per portar-se I'anyí,
el sant Anyí, a la cel.la. I no succeí tal com imaginava. Fra Daniel, el mateix
que pegava als porcs amb la corretja, l'agafà amb les seves mans d,estanalles
i fugí dintre la fosca.

Fra Jaume va romandre amb la boca oberta

i

els braços allargats.

- Pobre anyí, va dir, acariciant I'anyí de pedra d'un capitell del claustre.
I va pujar lent a la cel.la. I el banc on dormia era més dur que mai i li capolava
la carn. I totes les coses eren plenes de tristesa perquè ell estava molt trist. No
podia dormir. De tant en tant estirava la mà per amorosir la fina llana de l,anyí
company i topava amb la palla cada vegada més freda.
un

amarg belar tremolós

la cel.la.

i

l'enyorament pujava a I'hort fins a omplir tota

Encara no era de dia. Els galls del monestir no cantaven. Fra Jaume botà
del jaç, i a la pica del claustre, on es bellugaven les darreres estrelles, amb les
mans es va rentar la cara.

La fresquíssima aigua li va alleugerir el pes i el dolor al cap. El pressentiment de fra Jaume era que aquella Pasqua seria de sang. eue la sang de I'anyí,
vessada sens necessitat, no esborraria culpes sinó que marcaria les lloses del
pati, on després el llec tiraria poals d'aigua.
Fra Jaume esperava la mort de l'anyí amb la mateixa angúnia del qui espera
la mort a casa. I la mort de I'anyí no es podia torbar. De la seva carn en dinarien
tots els monjos. La seva pell i els seus ossos anirien al ca sempre afamagat, que

lladrava les 24 hores.

- I el mataran
- I el menjaran!
- I jo...
!

Mentre les campanes escampaven sons d'al.leluies per l,ampla planura,
encara humida de rosada, el belar llarg i ofegat de I'anyí tombat a sobre una
banqueta anava morint.
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Fra Daniel tenia a les mans la ganiveta banyada de sang. Tres llecs, que
havien deixat feia anys el mantí, I'era, el picó, la mina, per trobar pau i ombra
als murs del monestir, l'aidaven'
És l'anyí més gras i hermós que he vist mai!
Té la carn d'un àngel!
La cel.la de fra Jaume donava a sobre el pati on encara la sang era calenta.
Fra Jaume netejà una clapa al vidre entelat i destrià mort al seu amic amb
un freu sanguinós al coll que li tenyia la blanca llana. Fra Jaume va girar-se
d'esquena a la finestra i es tirà de cara sobre el llit."
A la taula del refectori tota la comunitat era a I'entorn de I'abat que tenia
la color entre groc safrà. A1 seu costat fra Alfons, alt i sec com un card, que com
a major era I'encarregat de trinxar I'anyí pasqual.
Sobre la taula de fusta negra, uia rostidora amb I'anyí pasqual daurat pel
foc sobre una jaça de lletuga tendre. El pare abat, mans juntes, digué Benedicamus... i els monjos feren el senyal de la creu'
Fra Alfons anava tallant la colrada carn del xotet, que cruixia al pas de la
ganiveta d'acer. Tots menjaven i parlaven. El migdia de Pasqua posaren fita a
la lectura del Llibre de Job i l'Any Sant, meditacions de tota la Quaresma.

-

L'abat anava recorrent amb la mirada tots els seus monjos. Cercava entre
i fra Jaume no hi era'
Una calor més encesa que la que dóna el vi prengué pel cos de I'abat. Una
ànsia i una por li apagaren el somriure. El temps d'estar a taula es feia llarg.
L'abat recordava l'expressió amorosívola del monjo Dissabte de Glòria. Sols a
les solemnitats els monjos bevien una copeta de licor de les pròpies destil.leries
i I'alcohol, els pegava a les cames i al cap.
Havien passades dues, tres hores... Fra Jaume es va despullar de I'hàbit
monacal. Tot era resolt. Clarament resolt'
Al refectori els monjos celebraven la Pasqua menjant I'anyí que ell havia
cuidat, entendrit, besat tants de dies. Ningú, en aquella hora no descobriria la
seva absència, la seva fuita.
Fra Jaume davant la cel.la de l'abat recordà aquella sola vegada, que es va
col.locar l'anell al dit al temps que acariciava I'ametista quan espolsava el
pectoral i el bacle.
Fra Jaume travessà el solitari claustre, temorenc que els sants i els sepulcres I'assenyalassin. S'arrossegava per la paret i sortí per la porteta de I'hort,

ells la cara sana de fra Jaume,

que sempre xisclava.
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Saltà I'aspra murada

i

prengué camí entre les terres calentes, assolellades

per un sol d'abril de les tres de la tarda.

Aquell camí bé podria esser el camí de la mort. I com si anés o fugís
la mort, així en Jaume caminava...

de

Acabaren de dinar els monjos i s'escamparen cercant la fresca primaveral.
El pare abat tocà a la porta de fra Jaume una i més vegades. Ningú no respongué. El pare abat entrà. A terra, I'hàbit negre tirat i el caixó on dormia l'ãnyí
abans de Dissabte de Glòria.

Mentre, en Jaume caminava entre terra i terra, solitud i solitud..., l'oratge
de la tarda escampava per I'immens camp, fins a colgar- se a les muntanyes,
el so de les campanes del monestir, que arribaren greus com les notes de la
Seqüència de Difunts...

Miquel Pons
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ANY

1973

Els rectors Amenguøl d'Algaidø i el santuari
de la Pøu de Castellitx
Lema: "...Santa Maria! Ador e beneesc lo teu Fill gloriós..."
(Llibre de Blanquerna de Ramon LIuIL Obres originals' Edició
1914, capitol 66, paràgraf 8, pàgina 233)
Introducció

Visita artística
En visitar I'esglesiola de Nostra Dona Santa Maria de la Pau, perduda
dins I'espessa i verda garriga de la camperola solitud de Castellitx, destriam dos
cossos o parts, completament distints i oposats per I'estil: 1) la quasi desfigurada nau primitiva d'austera fàbrica romànico-gòtica de transició, típica estructura rural mallorquina, amb el seu portal cisellat "de moldura cisterciense" (l),
obra de la darreria del segle XIII, 2) i el presbiteri nou d'estil barroc, de la
darreria del segle XVII.
L'obra és de pedreny arenós. Està composta de dos esvelts arcs, guarnits
d'estries, amb les seves torçudes columnes salomòniques, que sostenen la reforçada volta de canó amb dos bells escuts iguals, que presideixen el centre d'ambdós arcs.
Dos nusos per desfer
Preguntam: 1) De qui és aquest escut? i 2) Quan es dugué a terme aquesta
notable reforma?
Notes històrico-bibliogràfiques de Castellitx
Els investigadors històrics, com els antics cronistes del Regne de Mallorca, Dameto, Mut i Alemany (2), en els segles xvII i xvIII, i villanueva (3) en
1851, no toquen el tema de Castellitx i els altres, juntament amb els artistes i
erudits, són poc explícits.
Passaren per la Pau, Furió, en 1840, i Piferrer-Quadrado, en 1841' El

primer no çoncreta res de l'edifi ci " Monumento" , ni de les dates de construcció
de les seves parts; sols s'esplaia en el seu romanticisme de l'època1. "Nunca en
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nuestra vida hentos visto iglesia ølguna que haya hablado tanto
corazón" (4).

a

nuestro

Els segons comenten, breument, la disposició primitiva de l'autèntica nau
romànico-gòtica de transició " curioso per su techo de madera y por la moldura
bizantina de su portada" (5).
Laurens (6), en el mateix any de 1840,
trepitjar aquesta part forana.

i

Wood (7), en 1886, no varen

L'incansable vianant, I'arxiduc Lluís salvador, en les seves nombroses
l'illa començades a I'estiu de 1867, encerta en la seva exposició:
"la capilla del presbiterio es de estilo renacinúento" (B).

corredisses per

Dins el segle actual, en 1946, el competent pare Miquel Batllori, director
de I'arxiu històric de la companyia de Jesús a Roma, declara que castellitx és
"uno de los pocos restos rontánicos de la isla" (9).
El poeta mossèn Bartomeu Guasp diu, en 1953, que "es un aditamento del
siglo xvIIL.. un vistoso escudo con las armas de Amengual o Armengol, la
fanúLia que lo costeare", i entreveu "una notable reparación" dins els anys de
1663-64 (10).

El docte canonge de la Seu, Esteve, i I'entès arquitecte, G. Alomar, en
1954, parlen de "pese a las antpliaciones realizadas en los siglos XVI y XVII,,
(11).

Més cap a nosaltres, altra vegada, mossèn Bartomeu Guasp, en 1963, al
Corpus de Toponimia de Josep Mascaró Pasarius, resumeix, més o manco, el
que s'ha dit anteriorment (12).

En 1965 Mallorca Eremítica copia tot quant s'ha publicat
(l 3).

darrerament

En 1964, Durliat, professor de la universitat de Tolosa i màxima autoritat
en romànic, assabenta que "...però al segle xvII li afegiren un cor allargat i
baix, decorat de pilastres i de capitells clàssics" (14).
El polifacètic pare Gaspar Munar, en 1967, sosté que I'obra és de la segona
meitat del segle XVII i I'escut és d'Armengual "protector insigne" i afegeix:
"Nos inclinamos a creer que el tal bienhechor sería el Pdrroco Don Miguel
Armengual que regentó la parroquia de Algaida de i647 a 1679', (15), nota
presa de mossèn Baltasar Morey, publicada al periòdic castellitx de I'any 1958
(16).
Aquestes breus notes defineixen clarament: 1) que l'escut és d'Armengol,
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Armengual o Amengual, sense concretar si és una família coneguda de la vila
o externa; 2) que la reforma és dels segles XVII o XVIIL

Nota il.luminadora
Abans hem d'advertir, com a nota il.luminadora, que la història de Casteestà fortament lligada a la d'Algaida, ja que Castellitx va esser el tendre
bressol d'Algaida, i així esdevengué "cap i mare d'aquesta Vila" (17). Aquesta
gaudia de vida polenta, també Castellitx; hi havia manca de diners o recursos
materials, també els patia la Pau.

llitx

Objecte d'aquest estudi
Intentem aclarir aquesta foscor històrica malgrat la manca de documents
contemporanis, per provar que I'escut és dels homònims doctors en sagrada
teologia, rectors d'Algaida, Miquel Armengual, preveres i parents, dels segles
XVII i XVIII, i que la reforma es féu a la darreria del segle XVII.

Etimologia dels llinatges Armengol i Armengual

El filòleg Francesc de B. Moll fa nàixer els mots Armengual i Armengol
d'Ermingaud, d'etimologia germànica, "compost de dos noms de divinitats
germàniques"; endemés en treu els llinatges Mengual, Armengot i Armengou
(18).

Al Diccionari

Cqtalà-Valencià-Balear veim que del nom d'Armengual,
soca mare, en sortí, com una tanyada esponerosa, la variant Armengual i,
d'aquesta, la branca actual d'Amengual (19).
Bover, en el Nobiliario, presenta les mateixes variants esmentades, amb
una de nova: la d'Armengaudi (20).

Escut d'armes

i

procedència...

El seu escut d'armes consta d"'un bras errllestit d'arnès amb una esbrinada espasa" (21). Ramis d'Ayreflor el pinta igualment (22).
Segons ells dos, la noble família procedeix de Llucmajor

i s'establí

a Ciutat

al segle XVI (23). Encara avui, té un carrer descrit per Zaforteza

Musoles,
devers l'església parroquial de Sant Jaume, on s'aixecà la seva casa pairal (24).

Escuts actuals a Castellitx

i

Algaida

Dins Castellitx
Exactament, el trobam, dues vegades, repetit, com havem dit en parlar dels
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graciosos arcs de la volta del presbiteri nou de la Pau i també a dins I'església,
la vila i el terme d'Algaida, acompanyat d'unes dates molt significatives.

Dins Algaida
Fixem-nos-hi de prim compte:
1) Dins I'església parroquial:
a) a la clau que tanca la capella de Sant Joan Baptista (primera de I'epístola), compartit amb I'escur de Coll i la data de 1681;
b) a la clau de la segona volta de I'airosa nau gòtica de transició (comptant
des del presbiteri), amb la mateixa data de 1681;
c) en el centre orlat de flors del daurat retaule de la capella de I'Assump-

ta (primera de I'evangeli),

d) i damunt la capçalera de la cadira rectoral, en el cadirat de llenya
negra del cor (avui es guarda a la Rectoria).
2) Dins la vila:

A la creu del carrer del molí d'en

Sant o de la Corterada, amb la data de

l7 19.
3) Dins el terme:
a) a la creu del cementiri dels apestats, amb la data de 1711, entre les
ombrívoles mates i flairosos romanins del bosc de Binicomprat,

b)

i

finalment, sense data, en el portal forà de les empinades cases de

Punxuat.

Conclusió
Doncs, podem dir, amb tota seguretat, que l'escut és dels Armengual.

L'escut és dels Armengual, rectors d'Algaida i parents.
És dels Armengual d'Algaida, rectors i parents? Creim, amb tota certesa,
i també d'altres familiars seus, perquè alguns documents canten ben clar
llampant i confirmen les dates precedents.

que sí,

i

Bover (25) i Ramis d'Ayreflor (26) duen una llista llarga dels Armengol i
Armengual de Ciutat. No hi trobam els noms dels nostres rectors, sols d'un
parent seu, el dr. Josep Amengual Hernández, nascut I'any 1785 (27). Va esser,
més tard, domer de la Seu i secretari del senyor bisbe de Mallorca, dr. Gonzáúez
Vallejo (1819-24) (28). Aquest, en 1821, era reconegut per l'únic parenr baró
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dels rectors Armengual i, per tant, posseïdor en dret de la meitat del fideïcomís
de Punxuat (29).

Una llista dels Armengual d'Algaida del segle XVII. El primer rector
Miquel Armengual Rabassa.
Vetací la nostra llista dels Armengual. Per l'agost de 1647 i a causa d'unes
desavinences entre "els honors Jurats de la Vila" (30), protectors perpetus de
l'Església, i el rector, veim que, per primera vegada, surt el nom del rector, el
dr. Miquel Armengual (31). Va nàixer a Ciutat, d'una famflia abundosa en
clergues. Sos pares eren Miquel Armengual i Maria Anna Rebassa (32).
Et feim baix d'estatura, ja que havia acursat una capa casulla, que sols ell
podia portar (33). Era doctor en sagrada teologia, pietós, fervent devot de
Maria, ple del zel per a munificència de la casa de Déu, gran almoiner dels
pobres (34), senyor del lloc de Punxuat, que havia comprat "dels honors jurats
de dita vila, com de diversos particulars de aquelle" (35), i no li mancaven els
diners ni els béns materials de la terra. Regí la Parròquia fins a I'any 1679, ja
que, I'any següent de 1680, es firmava "olim Rector de Algaida" (36).
Suposam que per ventura va renunciar perquè estava malalt o perquè I'obligaren els maldecaps que li donava el càrrec (37). Tenia casa a Ciutat i a
Punxuat, on passava temporades (38).
Morí a la vila, el 29 de març de 1706, i fou enterrat davant "la capella de
la Pacio de Christo Señor nostro" de la dita Parròquia, a una sepultura nova
estrenada per ell (39).

Un germà organista
Germà seu era don Salvador Armengual, organista de la Parròquia i beneficiat, des de 1688 (40). Va esser el seu hereu (41) i posseïa les seves cases i
corral, en el carrer dels Cavallers, que estaven sota 1'alou de l'Hospital de Sant
Joan de Jerusalem (42).En testament, el 18 de juny de 1706, anomena hereu el
dr. Miquel Armengual, rector d'Algaida i nebot d'ambdós (43).

El segon rector Miquel Armengual Rotger
Aquest és el segon rector, dr. Miquel Armengual Rotger, de Ciutat, fill de
"1o honorable Joseph Amengual i dona Miquela Rotger" (44)' Nebot del primer
rector, perquè era, son pare Josep, germà del dr' Miquel. Poc més o manco,
estava adornat amb les mateixes qualitats que I'oncle: doctor, pietós, ric (45) i
resolt continuador de la seva obra espiritual (46). Regí, segons els documents,
la Parròquia des de I'any 1687 (47) fins a la seva mort, el 26 de desembre de

r74t

(48).
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Comprà les cases de I'oncle organista I'any 1708 (49). Fou enterrat a la
sepultura mateixa dels Armengual (capella esmentada) (50).

Els Coll Armengual
Altres Armengual, parents seus, eren Bartomeu Coll Armengual, prevere
de I'hàbit de sant Joan "comenador de st. Juan de Mar i prior de la pollensa",
i Jordi Armengual, prevere, germans (51).
Un altre germà?
També Francesc Jordi Armengual, cosí dels abans citats, beneficiat de la
parròquia, en 1681 (52), i vicari més tard, en 1688 (53). Creim que era també
germà del segon rector Armengual.
Encara hi havia fortament arrelat, dins I'estat eclesiàstic d'aquest segle, el
nepotisme, amb totes les seves conseqüències bones i dolentes.

Els parents Armengual del segle XVIII
En'el segle XVIII, hi afinam Pere Armengual, prevere i beneficiat, en 1708
(s4).

En 1743, Cristòfol Salvador Armengual Oliver, renebot dels rectors, pretengué un benefici a la Parròquia (55).
En 1753, llegim entre el "Comu" de la Parròquia Pere Antoni Armengual,
i beneficiat (56).

prevere

Un rector, el tercer Armengual, membre de la famflia, la regirà des de I'any

l'181 a 1798 (57), és Joan Amengual.
Finalment, un diaca, en 1790, després prevere i beneficiat, Damià Amengual, que morí en el segle passat (58).

Extinció dels Armengual
Els parents Armengual visqueren sempre a Punxuat, fins que s'extingiren
a causa de la mort "de I'honor Christofol Armengual del predio Punxuat" I'any
1821. Una branca es mesclà amb la famflia Garcias, de la possessió de la Serra,
arran del casament de Joana Maria Armengual, filla de l'esmentat, amb Agustí

Garcias (59).

Obres dels rectors Armengual i Algaida.

Volta, presbiteri i retaule major de I'església parroquial
Seguirem el fil de la qüestió. No era rector ja el dr. Miquel Armengual
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i es desteixinava per I'obra de I'església d'Algaida. La impulsava amb
tot el seu vigor i feia moure els jurats i el rector.
Rebassa

15 de setembre de 1680, oferí 400 lliures als jurats per a aquesta obra,
la
condició "que se li don facultat i permis de posar les seves armes a la
amb
tercera clau des les tres que vuy se ha principiat". Va esser definit en consell
que donàs "el permis al dit Dr Michel Amengual pre. i olim Rector de posar les
seves annes esculpides a la segona clau de les tres". Esculpir-les havia d'esser
a compte seu: "picar a ses costos" (60).

El

cosa anava molt morta. Ell l¿ reanimava amb les seves
copioses almoines. El 3l de març de 1682 oferí, altra vegada, 100 lliures per
pagar el presbiteri de la vila: "ço es que vol que la hobre de la isglesia se pas
avant i axi com se anira obrant dita hobre nira pagant... per lo cap de altar..."
(61).

Pareix que

la

El 25 de juny de 1684, insisteix en la mateixa

cosa perquè estava quasi

aturada (62).

Altra volta, el 23 d'abril de 1693 "demana que se comensas del cap de la
Isglesia" (63), com de fet es començà de bon de veres.
Volia coronar tota I'obra, amb el magnífic retaule major, i per això el 30
d'abril del mateix 1693, expressa "que si venen a be que se fasse el Retaule del
Cap de lo altar..." (64). Ofereix 100 lliures d'un cop i 25 lliures cada any durant
la seva vida; endemés el rector Armengual Rotger, nebot, es comprometia a
acabar-lo, donant 50 lliures cada any: "comensantse dit retaule 100 lliures i el
Sr Rector qui es vuy també matex oferex 50 ll. cada any per dit retaule.",
ademes el Rector olim durant sa vida cada any 25 11. oferesc, i al Sr Rector qui
vuy se obliga acabar dit retaule durant la seva vida... " (65).
Els jurats i el rector prenien de bon grat I'esgotadora tasca d'acabar aquesta
obra, grandiosa meravella del barroc mallorquí.

L'obra durà fins a l'any 1741, ja que encara es trobava sense daurar part
del retaule; per això deixà a la seva mort 50 lliures el rector segon: "Item lexu
paroque es finesque de det¿rar Io altar Major de Ia Parroquial de Algayda
sinquanta lliures semel tantum" (66).
Retaule de I'Assumpta

i cadirat

del cor

Del retaule de l'Assumpta i del cadirat del cor no tenim documents, però
suposam que els pagaren de llurs béns familiars.
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Creus d'En Sant

i

de Binicomprat

La creu d'En Sant i la de Binicomprat es feren en temps del segon Rector
Armengual. Ell s'encarregà de fer-ho.
De la darrera sabem que, en 1652, hi hagué a Algaida un gran i general
contagi que visqué amb tots els seus sofriments i treballs el primer rector: ,,del
contage que ey hague en esta vila de Algayda per lo any r6s2* (67). Moriren,
des del 10 de juny al 2 de febrer, 45 persones (68). Dins eil, hi duia un trisr
record, que volia perpetuar per a les generacions esdevenidores.
Les cases de Punxuat

A Punxuat va posar el seu escut, perquè era el senyor d'aquest lloc,

com

hem dit.

Obres dels Coll-Armengual, parents
Quant als coll-Armengual, el 18 de febrer de 1681, Bartomeu coll Armengual, de I'hàbit de Sant Joan, Jordi Coll, germà, i Jordi Armengual, cosí, oferien
100 lliures: 50 el primer i 25 els altres dos: "per fer una capilla a st Juan
Babtista", amb tres condicions: 1) "de tenir adita capilla una silla per ells... 2)
al peu de aquella una sepultura... 3) esculpir les suas armes a la clau de dita
capella... " (69). Els jurats també accediren complidament i atorgaren el que
s'havia demanat (70).

Obres del rector Armengual Rebassa a Castellitx
Anem ara als escuts de castellitx i a la reforma del presbiteri. Sostenim que
els escuts són del primer rector dr. Miquel Armengual Rebassa que, durant el
seu rectorat, dugué a terme la reforma, eixamplant I'esglesiola romànico-gòtica
de transició amb un nou presbiteri que no tenia abans.

Estil barroc de la reforma
Se seguí I'estil de l'època, que era el Renaixement o el Barroc del segle
XVII, de volta de canó, amb els arcs, les columnes, els capitells i els ornaments
clàssics (71).

El presbiteri de la vila i el mateix estil
La moda del temps s'imposà també, anys més tard (l'any 1693, com havem
dit), a I'església d'Algaida, començada per la part de davant (portal major) amb
el campanar de I'any 1635 (72).

L'estil que regnava aleshores era el gòtic decadent del segle XVI (73).
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Quan arribaren a la

fi,

no s'estilava; estava en la seva plenitud el barroc

i vencé

(74). Així s'explica clarament el canvi.
És obra del rector Armengual Rebassa
Tot coincideix amb el temps del primer rector Armengual i deduim que va

ell que pagà dels seus béns.
Es desvetlà per la Verge de la Pau, duit del seu filial amor a Maria,
convertint la sufragània de Castellitx d'un rústic casal en un palau digne de la

esser

Mare de Déu.
Es posen les seves armes
Es posaren les seves armes d'Armengual als escuts, amb tota justíciai raó.
Ho tenia per ben merescut. Era una manera d'agrair-li públicament i de testimoniar la memòria d'aquell il.lustre benefactor, que passà tants de maldecaps

per aquesta obra.
Uns jurats amb deutes

Interès d'arreglar Castellitx
Mirem un poc de desfer aquest entrunyellat. Els jurats, el 7 de febrer de
1655, es trobaren ferm apurats i quasi endeutats: "tenim necesitat de diner de
la obra de la iglesia perso que hia molts pagaments i veim de adobar la iglesia
de issi i la de Castellitx" (75).
Sens dubte, el bon rector ho pensava sovint i s'oferí per eixaugar aquests
deutes econòmics, amb la seva generosa col.laboració, encara que no consta en
els documents.

Pareix que es treballava de veres a Castellitx l'any 1664, per acabar-ho i
tenien les mateixes dificultats: "com tenim necesitat de diner de la obra de la
isglesia per acabar de adobar la isglesia de Castelix (76).
Comencen les obres: 1664

Mestres que hi treballen

L'obra començà I'any i664. Espigolant, compareixen tots els que emprengueren la feina, amb els seus noms i cognoms: els fusters Bernat Oliver i
Francesc Trobat, el ferrer Antoni Munar, el carreter Josep Jordà, el picapedrer
Antoni Ripoll, el calciner Bartomeu Llach i I'enteulador Guillem Clar.
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Comptes clars
Els comptes descriuen els materials emprats: bigues, claus, grava, calç,
carros, teules, etc..., juntament amb el cost de I'escarada.
Repassem la llista: "a Bernat

oliver fuster 2 lliures per aver adobades gigas

i una jaçara a la Iglesia de castellitx" (7i); "a Antony Munar farrer quatre sous
y son per claus..." (78); "a joseph jorda 1 lliure 10 sous y son per un jornal de
carro... per aportar la grava" (79),"a ffrs. trobat fuster 8 sous y son per aver
entaulat un poll" (80); "a m. Antoni Ripol Picapadrer 4 lliures y son acompli-

ment per la Asquarada de la Isglesia" (8 l); "el mateix 1 lliura 8 sous per aver
racoregut la taulada de castellitx..." (82); "a Bartomeu Llach calsiner de la vila
de Llucmayor 6 lliures 6 sous 8 son per cals aservit per la Iglesia de castellitx"
(83); "a gll. clar tauler de Lluchmajor 5 lliures 8 sous y son per lo valor de ses
sentes teules han preses de sa casa per la lglesia..." (84).

No s'atura I'obra el 1667
L'any 1667 hi continuava feinejant el mateix picapedrer Ripoll, el qual
prengué una altra escarada: "...9 lliures i son per una ascaràda de feina a feta
a la Isglesia" (85).

Visita pastoral de I'arquebisbe-bisbe Alagón. 1686
De tal manera es trobava en bon estat I'església a Castellitx, que l,any
1686, I'arquebisbe-bisbe de Mallorca, dr. Alagón (1684-1701) (86), pels seus
visitadors, sols manà que es tancàs de paret el fossar, que era l'única cosa
abandonada (87), com es va fer I'any següent: "a Pera Reus 26 lliures y son a
bon compte de la scarada li handonada los Jurats per tencar lo fossar de cas-

tillitx"

(88).

Els devots algaidins i el rector
Quantes hores de jornals i de carretades de materials aportarien els fidels
algaidins! Tot fet reservadament i per pur amor a Déu i a santa Maria, sense
cobrar cap diner i figurar els seus noms dins cap full dels arxius.
Per damunt tothom, surava I'exemple del zelós rector Armengual, que
tothom sabia què li costava. Així quedaria per escrit sols el que havien de pagar
els diligents jurats, perquè no hi havia altre remei.
Presència de I'escut

i

silenci del rector

A part, pensam igualment de la presència dels escuts en el retaule de
I'Assumpta, del cadirat i de les creus descrites perquè eren, sens dubte, obres
del primer rector.
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Col.laboració dels dos rectors

i

absència de I'escut

El retaule major
El seu escut no presideix la filigrana barroca del retaule major; però saben
ben cert, com havem vist, que hi contribuiïen els dos rectors.
Com a proves fermes, romanen, entre els Sants Patrons de la Parròquia i els
Sants protectors vinculats a la vila, en el centre del tercer replà, la imatge de
Sant Miquel, arcàngel, el patró dels dos rectors; en la definició, nostre Salvador
a la creu, el nom del seu germà i oncle, i Sant Cristòfol, el nom dels seus nebots
i parents.

L'obra

és del segle

XVII

No podem afirmar que 1'obra es fes abans. En el segle XVI, l'any 1589, es
bastia el porxo (89), i a la primeria del XVII, I'any 1609, la sagristia (90).

Ni tampoc, en el segle XVIU, durant el segon rector Armengual, ja que
fins a l'any 1755, no comencen, altra volta, obres importants (91). Aleshores,
exercia el seu ministeri pastoral el dr. Francesc Tugores, rector des de I'any
1742 fins a I'any l77l (92),
Esperit resolt del segon rector
Afinam el bon esperit, la força i el zel del segon rector Armengual, nebot
del primer rector, que I'animava a seguir pel mateix camí. Complia plenament
la voluntat de l'oncle, no sols durant els darrers anys de vida d'aquest, sinó
també després de la seva mort.
Epíleg

Els nusos estan desfets
Concloem, doncs, que els escuts de Castellitx i la reforma del presbiteri va
esser obra del segle XVII, que feren els rectors Armenguals d'Algaida.
Cloenda
Que servesqui aquest breu estudi, no exhaustiu, fruit desinteressat de la
devoció a la Mare de Déu de la Pau, Nostra Dona Santa Maria, per estimar- la
més i més, perquè Ella, doni la vera pau als nostres cors, turmentats per tan gran
nombre de congoixes de la vida actual, encenent dins tots els algaidins la suau
flama de I'amor diví, per seguir les fortes petjades dels nostres avantpassats,
que miraren sempre aquell lloc com la seva casa pairal, fulgent estel i segura
guia del pedregós camí cap a la terra promesa de nostre Pare Déu: "No renegueu
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de vostra sang, oprobi pel
Costa i Llobera (93).

(l)

fill

qui n'es apòstata" com exclamava l'excels poeta
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motiu, no he trobat cap copista, que hagi volgut posar-lo a màquina. Jo no som
pràctic per escriure-hi.

Baltasar Morey Carbonell
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Any 1969. vista general de la Festa damunt s'era que té lloc el dia de ta
Festa de Ia Pau.
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El bosc del rei Lleó
"Les roques mig trabucades
damunt la mar sense fons
on sols passen les ventades,
les boires i los voltons..."
(Damunt I'Altura)

El jove, sarró a I'esquena, caminava pel bosc ombrívol d'aquell nou món.
El brancum, sòtil clivellat de la capella arbòria, deixava, just, passar qualque
raig del sol encès del mig dia. La suor banyava el cos del jove, fet d'agullers
de muscles. La cara bronzejada i els cabells descambuixats. El jove caminava

i

cercava, en els clars

i

en l'espessor, els habitants del bosc entremeliat.

-IUn dia el jove trobà el lleó, el rei del bosc, per on anava'

"Qui sou?", demanà ell, el jove.
"Jo sóc el rei!", respongué ell, el lleó de pell daurada.
"Digau-me...", tractà de dir el jove.
"Calla, miserable!", tallà el lleó, el rei despòtic: "Si tornes motar et mataré
i del teu cos en faré penes. "Un bramul aborronador sortí de la gorga del lleó
mentre els claus i les dents de l'animal blanquejaven a I'ombra de les branques.
El jove digué, emperò, amb veu ablanidora:
"Per què vos faig nosa?".
"Tu ets nou dins el meu regne i no conec les teves forces. Com sé jo que
un dia no em mataràs tu a mi? Això respongué el rei d'ulls plens d'espires de
ràbia i de por. "Abans vull rentar-me les arpes dins la teva sang i xapar la teva
cara en

mil bocins!".

"Teniu dret a fer-me mal?".
"Jo tenc dret a tot: sóc el rei!". I el rei tornà a bramular més i més fort.
"Pobre rei que us enfadau i teniu por de les coses que no coneixeu!. Pobre
rei que bramulau i matau per fer-vos fort!".
El jove deixà el lleó i seguí el seu camí'
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-IIUn dia, enmig del bosc, guipà un corb posat en un penyalot. I un altre a
I un altre... Era tot un esbart de corbs. Ells, aleshores ja havien vist el

devora.

jove

i

cridaven:

"Vine! Vine! Vine!".

I

i

tornaven a cridar:

"Vine! Vinel Vinel".
El jove pujà al penyal on eren aquells aucells negres com la fosca.
alenant anibà dalt de la roca seca.
"Vols esser dels nostres?", li demanaren amb crits escoladissos.

Suant

"Qui sou, voltros?".
"Els corbs!",
Ah! El jove ho pensà un moment -ell era just una poncella- i respongué:
"Sí: ho vull esser!".
cridaren els corbs aletejant i fent alulea. Quin guirigall que mogueren!. un
d'ells, d'enlluernadora negror, digué al jove:

"No és tan fàcil, jovenot beneit, esser com noltros!. Per començar oblida
el que tu ets... per cert què ets tu, eh?".
"Sóc un homo!"

"Bé... ¡Sies el que sies: oblida-ho!. Vestit de plomes negres!. Menja les
sobres ¡Roba els menets! Emprenya el lleó!. Has de dir "orc, orc, orç quan
noltros volguem. Has de fer això!. No has de fer allò!..." i així una bona estona.
Quan hagué acabat i després de pensar una mica digué de bell nou: ,, I ata
comença a donar-nos tot el que duus. Buida el sarró!. Desgraciat!".
El jove, seguint les ordres escoltades, començà a buidar el sarró que duia
penjat a l'esquena. Tragué, en primer lloc, un mirallet.

"Què és això?", demanà el Gran Corb quan va veure que aquell petit
objecte lluïa com la seva negror. "Mem: mostra-m'ho!".

"Això

és un

mirall", digué el jove, "quan un hi mira es veu així com un

en realitat".

"Tira'l! Tira'l! Tira'1!"
I, espantats, els corbs en esbart fugiren.
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-IIIMentre feia el seu camí veia, el jove, molts d'animals. "Qui sou?". "El
xoriguer!". "El falcó1". "El mart!". "La geneta!"... mai no s'aturaven a conversar amb el jove.

L'ase sí que s'aturà:

"Bon diii.,.iiiaaa!, digué.
"Bon dia!"
"Qui ets?, demanà.
"Un homo",
"Un homo! Un hómo!. Oh que estic de content!. Un homo!", digué I'ase
botant i fent cucaveles. "Dóna'm el sarró!. Dóna, dóna i te'l duré jo sobre el
meu llom!".
"No fa falta que ho facis, amic meu; jo puc dur-lo sense ajuda".
"No me diguis que no!. No sies dolent!. Jo soc un ase i tu ets un homo...",
gemegava l'ase, "...si no et duc el sarró jo no sabré que fer. Deixa'm dur el
sarró!. Posar-me'l damunt I'esquena!..."
El jove, empenedit de fer plorar amb tant de dolor I'ase, féu el que aquest
li demanava. Posà el sarró sobre I'animal perquè aquest li dugués una estona.
Fet això es posà caminar... Quatre passes enllà es temé que I'ase no el seguia
i romania aturat allà on I'havia deixat.
"Com...", digué el jove", no em vols seguir amb el sarró sobre I'esquena?.
Què pesa massa?".
"Però homo!. M'han de pegar llenderades

i

fuetades!. Si no me pegues jo

no caminaré... No veus que sóc un ase, jo!. Un ase!".

-rvUn dia el jove arribà a un clar del bosc i, com que era tard, s'ajaçà baix
d'una mata olorosa i s'adormí. El vespre dugué una gran fortuna amb llamps,
trons, vent i aigua. A causa de la tempesta el jove es va deixondir i va veure,
sobre la terra banyada, el seu sarró obert i les seves coses escampades.
Bellugant per allà, roegant-ho tot, aprofitant el desgavell de la turmentosa nit, dotzenes de petits habitants del bosc s'havien acostat al jove adormit
per fer-ne de les grosses. Quan els animals es temeren que el jove els mirava,
ja despert, fugiren més que depressa.

t6t

Certamen literari de Castellitx

"Digau-me, al manco, qui sou!, just pogué cridar el jove.
"Les rates !".

-vUn dia el jove cercador va veure una vall magnífica plena d,herbai. Des
d'on ell era podia veure com el pla estava dividit en quatre partions de la
mateixa mida per dues marjades que se creuaven el centre. Dins una de les
tanques que formaven les parets de pedres hi remugaven una guarda de xots i
ovelles,

El jove anà cap a allà.

"Bon dia!".
"Bon dia!".
"Qui sou?"
"Xots i ovelles!", i també demanaren, "I tu, qui ets?".
"IJn homo".
"Un pastor! Un pastor! Un pastor!". Les ovelles estaven encantades.
"Du-mos a la pròxima tanca, pastor!. Du-mos-hi!. Fes-mos passar el
portell! Guia-mosl. Du-mos a una noya tanca que I'herba ja s'ha acabada aquí!.
Du-mos-hi!. Oh, pastor!".
El jove, sempre amatent, s'empenedí dels gemecs de la guarda i la féu
passar el portell de la nova partió plena de pastura. Quan acabà la feina, digué:
"Bé, an me'n vaig!".
"No! No te'n vagis!. Si aixífas noltros quedarem sense pastor i no sabrem
com passar els portells de les altres tanques!. L'herba s'acabarà i noltros no
sabrem com anar-ne a cercar!. Pastor: no sies dolent!. Pastoret no te'n vagis!.
No!... Pastor!...
I el jove pensà:

"Si aquí me qued ja no podré cercar pus..."
Els crits d'angúnia de la guarda se fongueren en la distància.

-vIUn horabaixa, quan el sol feia esclatar en sang l'hortitzó del cel, el jove
sentí una veu aflautada que deia com un saig dels vents:

"Jo vos ho deia!. Jo vos ho deia!. Jo vos ho deia!.
La frase es repetia monòtona, rítmica com els glatits del cor del bosc. Cercà
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el jove un estona entre les branques dels arbres
aquelles coses mentre el sol es ponia.

i

descobrí, a la

fi,

a qui deia

Un mussolet, color de mussol, se ficà dins el forat d'una olivera. El jove
s'aturà devora I'ullastre i demanà a la fosca:
"Què era que havies dit?... Que ets tu per dir res dins els dominis del rei
lleó?".
El mussolet, que no era covard, malgrat la seva reduïda grossària, sortí de
la coveta de l'arbre:
"Sóc el mussol. El més sabut de tots els habitants del bosc... I sempre dic
el que em passa pel becl", digué remolest.
"Ho sabeu tot?"
"Jo ho sé tot!. He estudiat sempre!. Tot ho sé!"'
"I deis el que voleu?".

"sí!"
"I sempre ho feis

quan el sol es pon?"

"No sies descarat, jove!"
"O ho feis quan el sol ja es Post?"
El mussolet començà a empipar-se...
"Digau-me, mussolet, quan creis que morirà el lleó?"
"Ja vos ho deia!. Ja vos ho deia!. Ja vos ho deia!". Fent aquest cantet el
mussol entrà dins el forat de la soca anuada. "Ja vos ho deia!"'
"Quan morirà el lleò, mussol?", insistí el jove.
"Ja vos ho deia! Ja vos ho deia! Ja vos ho deia!" deia la veueta de dins el
forat.

El jove, veient que no en treuria cap trellat, tot esmús, se n'anà, mentre el
mussol no parava de dir:
"Ja vos ho deial Ja vos ho deia! Ja vos ho deia!"

-VIIUn dia va veure el jove, allà enfora, allà davant, fora del bosc, una immensa serra de muntanyes. Fins allà va arribar. Pujà amb esforç al puig més alt, el
de les parets blaves. Dalt del cim, el més alt de la carena, hi havia el voltor
negre, aguaitant el món. El coll pelat. Una gota de rosada penjava del dur bec,
corbat com les ungles del dimoni. Les ales caigudes al vent muntanyenc... El
jove anador es regirà una mica davant I'aborronadora imatge de 1'ésser immòbil, habitant del cim turmentat.
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"Qui, sou, ocell de la muntanya?"
"Sóc el voltor!"
"Què feis?
"Aguait, pacient"
"Tot sol?"
,,sí!"
"Sou gran..."
"Sóc el més gran...!"
"Per què?"
"Escolta jove caminant: sé qui ets i què fas des que entrares dins el bosc
del rei lleó. cerques respostes de tots els seus habitants a les teves preguntes.
Jo te donaré la meva: sóc com un ermità i habit sol als cims de la serra. Domín
el vent i sobre el seu carro d'oratge vaig allà on jo vull. si plou o fa neu, me
fic dins un forat d'aquesta maleida penya. si el sol crema cerc I'ombra de les
parets de Tramuntana. No tenc amics: just les boirades i els pins solitaris on,
si trob femella, hi pos el niu. Si fa fred tremol i si fa calor suu."
El voltor girà els ulls cap abaix, el bosc del rei lleó.
"Jo sóc el més alt!. Jo sóc el darrer!. Mira-ho bé!, euan el lleó mata I'ase...
Quan els xots neixen febles o moren de vells... Quan ja els corbs han fuit i les
rates ja no hi són... Jo sóc el darrer!. Quan tots moren jo sóc el darrer!. euan,

fins i tot, el rei mori... Quan, fins i tot, tu moris, jove cercador, quan tu sies
mort... Jo seré el darrer!".
"Sou el darrer i sou el més gran... emperò no m'agradau, voltor. No
m' agradau !. Cercaré... !".
I el jove baixà de la muntanya.
Quan entrà dins el bosc per un tirany amagat entre les soques i les branques, les mates i les espines, el voltor encara aguaitava posat sobre el puig on
la boira esborrava les figures...

Miquel Rayó Ferrer
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Vallgemmada
Malgrat que sembli impossible, pels cims més alterosos de les serralades
també es troben extenses i xamoses planúries tant o més fresques i solellades
com les que vèiem per les terres baixes amb els seus xaragalls i rierols d'aigua
escampant vida entre camps i hortes plenes de verdor de tota mena; des de
I'esmaragda més lluminós al verd més opac, remuntant els vessants de les
muntanyes.

Les valls d'alta muntanya tenen I'avantatge d'ésser més regalades que les
altres, i és perquè el sol hi fa les estades més llargues i les aigües de les neus
s'hi passegen més estona abans de precipitar-se corriols avall; i quan aquestes
escassegen, hi pugen les boires curulles de rou rodolant per damunt dels sembrats, assaonant-los carinyosament com una benedicció més' Són valls privilegiades que, perquè estant més prop del cel, tenen més abundància de tot això
tan necessari per poder subsistir.
Es diu que pels cims d'una serra molt aspriva i alterosa hi havia una vall
tan grân i formosa que per la seva abundància d'aigües, terra fèrtil i solellada,
els avantpassats ja van veure que de posar-hi també un poc de la seva suor,
d'aquell tros de terra abandonat als capricis dels temps en podria eixir la seva
terra de promissió, i el goig del treball recompensat amb escreix. I a força de
tenacitat ho van arribar a aconseguir.
Unes famflies miserioses, cansades d'arrastrar-se per les terres baixes a la
recerca del pa de cada dia, sens mitjans de cap mena per obrir-se camí en la
vida, ansioses de prosperitats i amb ganes de viure, s'obriren camí muntanya
amunt sens res més que les seves migrades pertinences penjades a l'esquena i
el cor ple de confiança en ells mateixos; fins que s'hi van establir.

construiren; prepararen terres per al conreu; canalitzaren aigües; sembraren; passaren jornades calamitoses; i el que va començar en esfreixuraments i
misèria, avui és un dels pobles més rics d'alta muntanya en la cria del bestiar,
comerç de fusta, agricultura. I és que els camperols, malgrat no hagin estudiat,
per un voler de la mateixa naturalesa, porten entre sang i nervi tot un tractat
à'agronomia colrat per I'experiència dels anys i per les anyades bones i dolentes. És com una herència que des que el món és món sempre ha passat de pares

a fills.
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Aquella gent d'antany, doncs, ja heretaren dels seus avis aquesta gràcia de
saber conèixer quan la terra pot ésser més o menys generosa; així que, els
primers pobladors d'aquella vall no es van equivocar quan van emprar tot el seu
esforç per fer-la treballar, i mercès a aquest esforç, avui, centenars de famflies
gaudeixen d'un regal que uns homes d'empemta i amb ganes de treballar i
viure, van llegar a una posteritat que també ha continuat bregant dins el mateix
entusiasme per convertir en paradís un racó de món conegut amb el sobrenom
de Vallgemmada.
Aquest poble, doncs, és un d'aquests llocs dotats de totes les condicions
per trobar-hi la felicitat; és solell, gemmat i rialler. Hi ha de tot menys supertrànsits, inflacions, segrests, atracaments ni contaminacions, i no volem dir que
sigui xauxa, però sí una terra on es cria de tot; fins i tot s'hi cria pau, i allí on
es cria pau també es cria bon humor, que, juntament amb els bons aires i els
fruits de la terra, fan el més eficaç reconstituent per poder viure molts anys. I
no és que Vallgemmada sigui un poble de vells, al contrari; com que es tracta
d'un poble on no falta de res, la gent jove no en fuig, i si algun nadiu ho ha
intentat, de seguida hi ha retornat malalt d'enyorament.
Quan les primeres autoritats de vallgemmada van dictar les primeres lleis
que havien de regir aquella comunitat de camperols, van fer-ho de manera que
aquestes emparessin totes les necessitats i conveniències de tothom; tant és així,
que després de tants anys encara continuen amb les mateixes ordenances, i és
que tots van procurar respectar-les i acomplir-les honestament. I encara que no
ho sembli, les autoritats d'antany i les d'ara sempre han estat representades pels

mateixos nadius del poble, com don Cristòfor, regidor de I'església de santa
Escolàstica, patrona de Vallgemmada, que va tirar pel cultiu de les ànimes en
lloc del cultiu de les terres; don Arcadi metge i veterinari, que també va tirar
per sanar persones i bèsties en lloc de tenir cura dels pastoratges; així com el
secretari, el jutge, I'apotecari, la llevadora, tots han passat per Ciutat, on cadascun s'ha llicenciat, i el més remarcable és que cap d'ells va dubtar a tornar al
poble natal per exercir-hi la seva especialitat, malgrat l'atractivitat que les
grans ciutats exerceixen en la joventut indecisa.

La gent d'alta muntanya és forta i decidida; té temperament i caràcter i sap
el que vol. Viuen en les altures, i des d'allí veuen el món diferentment del que
és en veritat. No arriben a concebre les intrigues, els odis, ni els egoismes dins
les comunitats de ciutadans. El ciutadà, per ells, és el superhome. De tan amunt
com viuen no veuen les misèries de les terres baixes, ni I'absurditat dels convencionalismes, ni les fronteres de la societat, ni el domini de les concupiscències; per això queden astorats quan alguna nova ultrancera s'enfila muntanya
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en els seus territoris; és aquí quan s'adonen que estimen la seva
terra com la seva pròpia sang, i és que hi han après de viure sanament com la
mateixa planta, enardits per la veritat del sol, de I'aire i de les neus. I és per
això que se senten joiosos de veure que d'ésser feliços en saben més que

amunt

i penetra

qualsevol ciutadà.

No volem dir amb això que la gent de Vallgemmada sigui més perfecta que
la gent d'altres terres, ni que siguin perfectes del tot, ja que la perfecció no té
límits i sols compta la bona voluntat de proposar-s'ho. N'hi ha qui ho és més
i qui ho és menys, i no es passa d'aquí, però el sol fet d'exercitar- la ja és un
avantatge. Els principals límits de perfecció es troben quan aquests topen amb
les conveniències de cadascú; llavors és quan els propòsits es queden bloquejats
i no tiren endavant malgrat que hi hagi qui es cregui perfecte del tot.

Don Cristòfor, el rector de la panòquia, des del púlpit sempre recordava als
feligresos que la pràctica de la perfecció és l'esport més sa que existeix, i que
amb la consciència ben sana els músculs també es desenvolupen, i que I'home
sempre serà mesquí per ferma que tingui la musculatura si no té consciència del
bé i del mal.

Don Cristòfor era un home d'una perfecció elevada. Els sofriments dels
altres eren els seus propis, i tot el que eli posseïa era per a tots, malgrat que en
algunes ocasions se n'hagués sentit bufetejat, ja que encara que es tracti de la
gent de Vallgemmada ja hem dit abans que això de la perfecció és quelcom molt
relatiu, ja que com en tots els pobles i ciutats, aquest també tenia I'home curt
de gambals i, com arreu del món, tampoc no li faltava gent d'aquella que creu
que- aquests éssers irresponsables la naturalesa els ha posat al món per a divertirnent de xics

i

grans.

En Tancred va néixer a Vallgemmada, fill d'un matrimoni dissortat. El seu
pare va morir poc abans d'ell néixer i la seva mare va donar la vida per posar-lo
al món. Si per una part els seus pares van tenir la fatalitat de morir joves, per
altra part vãn alliberar-se del corc de la sofrença de veure créixer al seu redós
un fill anòmal, irresponsable, d'aquells que la societat sempre deixa al marge.

Si bé la naturalesa va diferenciar-lo de I'home normal

i corrent

amb totes

es seves misèries, aquesta, capriciosa com Sempre, també va fer-lo I'home més
feliç del món sens cap preocupació que pogués fer-li perdre la son ni la gana'
Treballava sols quan en tenia ganes i vagarejava cada vegada que li pegava el

I d'això en tenia la culpa la mateixa gent del poble que, perquè I'estimava massa, no va ajudar-lo; en paga d'ésser el seu divertiment sabia que a
cada casa sempre trobava per a ell un plat a taula, acolliment i bones cares.

rampell.
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Malgrat les seves migrades facultats mentals, era incapaç de fer cap mal a
ningú. Jovençà, musculós, fornit, ple de salut, se'l veia ãmb més freqüència
entre els xics que entre els grans. euan les energies acumulades dintre seu en
les llargues hores de vagància es rebel.laven per escapolir-se del empresonament a què les tenia sotmeses, era llavors quan la vàlvula d'escapada se li obria
i era també aleshores quan feia estralls en qualsevol feina que ei presentés, fos
o no feixuga; feia com aquells animals de càrrega que tot ho arrosseguen al seu
pas sens enginy ni miraments de cap mena, però quan aquesta vàlvula se li
fancava ho deixava tot de cop per posar-se a vagarejar i s'escapolia badoquejant d'ací d'allà i acceptant, rialler i juganer, totes les bromes que li teien;
ierò
si s'adonava que passava desapercebut, ell mateix les cercava ãls altres com si
tractés de retornar les mateixes impertinències que li feien; per això sempre
sorgia del grup de bromistes el dubte de si els burlats eren ells mateixos o el
mateix Tancred.

Segons es diu, quan Déu va fer el món i li va dir que ja podia començar
ja tenia vida pròpia, també va sembrar-hi un po" de tot amb
la finalitat que la nostra curta estada en aquest planeta fos el més agradable
possible, la qual cosa no agrairem mai a bastament; si no visquéssim entre pros
ni contres les nostres dormides serien de vint-i-quatre hores cada dia, i d'aquesta faisó no s'arriba mai enlloc, i en prova d'això, el món, tot i les seves
discrepàncies, continua fent voltes i més voltes, I'home continua fent meravelles i tot es desenvolupa vertiginosament, malgrat les nostres mesquineses i
totes aquestes nafres tan arrelades en nosaltres; per això és que no hem
a fer voltes perquè

d'estranyar-nos que a vallgemmada, poble de bona gent i amb disenvolupament propi, tampoc no li falti el neci que sempre cerca I'ocasió d'aprofitar-se
de I'estupidesa dels altres en benefici propi,

un principi d'hivern, quan els camperols comencen a fer les primeres
provisions de llenya per combatre les crues gelades de muntanya, una família
del poble que tenia fama de gasiva va proposar a Tancred arrabassar un pi,
portar-lo a la casa, trossejar-lo i, en paga d'aquesta feina, li guisaria una llebre
amb bolets per a ell tot sol. Tancred, que sempre disposava d'una bona mengera, no s'ho va fer dir dues vegades i, carregant amb els estris més adients per
a aquesta classe de treballs, va emprendre el camí del bosc més proper, però a
mesura que s'hi apropava aparentava més consirós i a cada pas que donava
menys decidit. Ja havia donat les primeres destralades a I'arbre quan, de sobte,
va deixar els estris en terra, va fer mitja volta i retornà al poble disposat a
proposar a la família gasiva menjar-se la llebre abans d'esbocinar el pi.
Aquella família, que amb aquest negoci ja tenia assegurada la llenya, i a
bon preu, portada per la seva gasiveria, no va voler deixar-se perdre tan avan168
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tatjosa oportunitat i es va comprometre davant el propi Tancred a tenir el
guisofi preparat per a quan el pi ja fos traslladat a I'era, amb la promesa que
en aquest precís moment podria menjar-se la llebre amb bolets i que després
podria trossejar el pi tranquil.lament.
ja se'l
Quan per segona vegada va tornar al bosc decidit a arrabassar el pi,
veia més animat i fins cantussejava de content. Ell no podia esperar menjar el
guisofi fins després de la destrossa de l'arbreja que la feina era llarga i la gana
l'empenyia i, més encara, davant d'una perspectiva tan suculenta com aquella.
Perquè, això sí, Tancred podia ésser curt en moltes coses però quant a fer
estralls en el menjar i beure encara ningú no I'havia vençut'
Aquell mateix dia, ja cap al tard, quan les estrelles comencen a encendre's,
Tancred travessava el poble d'un cap a I'altre abraonat a la soca d'un pi colossal que arrossegava amb un esforç més propi d'un animal de càrrega que d'un
ser humà, i com si el fuetegessin a cada pas que donava. Com és de suposar,
això va ésser un espectacle per a la gent del poble, que es divertia increpant-lo

amb frases iròniques per donar més relleu a I'espectacle i a I'estupidesa d'aquell indefens irresponsable que no veia ni sentia res de tan obsessionat com
estava per aquella cassolada que I'esperava, i que es defensava amb tanta
ingenuïtat com honradesa.
va deixar el pi al bell
i va entrar com un
llamp dins la cuina, i la seva alegria va ésser de les grans quan va veure damunt
Quan Tancred, suós

i esbufegant com un condemnat,

mig de I'era, va posar cap i cos sota un doll d'aigua fresca

la taula aquella cassolada.
Sens encomanar-se a Déu ni al diable va llescar pa i més pa, i, entre trago
i trago i les riallades de tots quants el revoltaven, va deixar la cassola tan o més
neta que abans de fer-hi el guisofi, i de no ésser pel testimoniatge dels que ho

varen veure, ningú del poble no s'hauria cregut que en tan poca estona aquell
bergant hagués engolit tanta menjussa; com tampoc no s'haurien cregut les
grans rialles que aquest va fer quan van dir-li que el que s'havia menjat no era
una llebre, sinó un gat que van matar d'una escopetada perquè es menjava els
formatges.

Tots aquells espectadors bromistes, que esperaven divertir-se amb les
reaccions de Tancred en sentir-se enganyat per la niciesa d'aquella gent que
creia haver fet quelcom de gran i graciós en donar-li gat per llebre, van quedar
decebuts en veure la poca importància que aquest va donar al fet en si; i molt
més decebuts van quedar encara quan van adonar-se que Tancred, feliç i satisfet, amb la panxa ben plena i eructant desaforadament, va ajaçar-se damunt la
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ramalla del pi per quedar-hi dormit entre roncs i més roncs, com si sortís del
seu pit una pregària de gratitud per tanta felicitat.
Ja havia passat la mitja nit quan el fred va despertar-lo. La quietud acaronava I'era deserta i ni un munt de palla feia gala del més petit refugi. La nit era
clara i la lluna, xafardera i mofeta com sempre, feia I'efecte d,haver-se aturat

damunt el campanar contemplant Tancred, per veure si en aquella hora tan
propícia al bon raonar, I'enteniment confús d'aquest sofria algun sotrac i quina
seria la seva reacció. La gent del poble encara dormia el primer son de la nit
i una pau plaent i acollidora convidava a la contemplació d'un món més diferent
i amable que el que ens mostra la llum del sol amb tota la seva esplendidesa.

Tancred, doncs, ja fos pel repòs que havia fet, ja fos per I,optimisme d'una
bona digestió, o bé per la placidesa d'aquestes hores que tenen la gràcia d,aclarir I'enteniment més mesquí, va romandre llarga estona assegut damunt la soca
del pi, el cap cot, i el rostre amagat entre les seves mans resinoses. De tant en

tant es mirava la lluna com si tractés de demanar-li consell, però aquesta,

immutable, ansiosa de tornar a emprendre el seu camí, va somriure irònicament
quan s'adonà que Tancred, amb la seva manera tan peculiar de fer les coses, va
aixecar-se d'una revolada, va abraonar-se novament a la soca de I'arbre i, a
arrossegalls, va retornar el pi al seu lloc d'origen.

Mai ningú no va poder aclarir el perquè d'aquella determinació de Tancred.
uns deien si per un caprici propi d'ell; d'altres si per venjament; altres si per
aconseguir un altre guisofi; però altres més observadors coincidien a opinar que
aquest era més viu i llest que tota la gent del poble.
L'única veritat del fet va ésser que la ingenuitat de Tancred va donar una
bona lliçó a la famflia gasiva que volia aprofitar-se de la seva candidesa i
bonhomia, hipòcritament, per a les seves conveniències i beneficis i, que si
aquella gent egoista va voler alliberar-se del fred, va haver de suar
perquè aquell hivern no li faltés la llenya.

i destralejar

Mossèn cristòfor era l'única persona que tractava Tancred amb la mateixa naturalitat i companyonia com sempre feia amb tota la gent del poble; mai
no li parlava de manera ultrancera ni arbitrària; no podia concebre la burla per
a ningú, ni per al gran ni per al xic; era un home seriós que feia honor als seus
hàbits i que carregava amb convenciment i valentia la creu que Déu va confiar-li
en premi a les seves virtuts; per això reprotxava I'actitud del poble vers Tancred, que en la seva manera de procedir venia fomentant en ell un complex
d'inferioritat que I'obligaria a defugir tota sociabilitat, El mossèn igual li parlava
del temps que dels seus problemes de la parròquia i particulars, així com dels
mals vents que pujaven de ciutat, com d'aquesta lluita constant com és la vida
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si la volem conservar en gratitud a Déu per retornar-la-hi, ja que és ben seva,
i si Tancred, irresponsable, alguna vegada contestava fora de to, o bé amb
qualsevulla poca-soltada, el mossèn, sens el més lleu reprotxe' sempre trobava
en la rèplica la frase més adient per fer-lo sobreposar al seu complex i perquè
ell mateix fes front al seu raonar inconnex que fluctuava Sempre entre el clar
i I'obscur de les coherències existents entre la paraula i el pensament, entre la
llum i el color, entre la carn i I'esperit.
Tancred sentia una certa simpatia vers el mossèn i se I'escoltava amb
atenció quan veia que aquest, per parlar amb ell, emprava la mateixa atenció i
respecte com tenia per costum fer-ho amb tots per igual, i a voltes dubtava de
I'actitud del mateix mossèn en veure que li parlava com si ho fes amb una
persona important.

En els

Seus moment

de crisi, en aquests instants de baixa forma com

vulgarment es diu, aquests espais de temps que no respecten humils ni poderosos, el mossèn era el seu millor refugi; era com aquells pares que mai no havia
conegut; i és que en el seu món absurd li mancava el millor per no sentir
l'angoixa de la solitud; no tenia el bon amic ni el frec de la bona companyia en
què confiar-se, i deixar d'arrossegar les incongruències d'aquells que solament
cercaven en ell la manera de satisfer capricis i platxèries sens la més lleu
recança de la seva dissort; i aquesta bonança sols la trobava dins aquella sotana
negra-verdosa del mossèn.

Quan don Cristòfor va saber tota la veritat i causalitat de la broma de
malgust que va perpetrar-se en la persona de Tancred, va voler acabar d'una
vegada i per a sempre amb totes aquestes inconveniències de les quals ell era
sempre el motiu promotor i la víctima inconscient, i en una prèdica de missa
majãr, d'un diumenge, en aquests actes setmanals en què tot el poble acudeix
a retre homenatge de fe a Déu i la Patrona, don Cristòfor, des de la trona va fer
saber a tots que, amb el beneplàcit del Senyor, es constituïa tutelar de Tancred,

qualsevulla que s'atrevís a fer-li una malifeta hauria de respondre'n davant
seu, o si més no, davant les autoritats.
Com és de suposar, abans de prendre aquesta determinació don Cristòfor i
Tancred ja havien convingut que el més adient per a ambdós seria el bon
companyonatge i I'ajuda mútua, ja que si a I'un li mancava un sostre on
aixoplugar-se, dependre d'una llar, tenir qui I'aconsellés i vetllés per ell, a
I'altre li mancaven també les energies i la força d'un home jove que I'ajudés en
les feines més pesades; així doncs, per aquest motiu, i ensems per donar a
Tancred el convenciment de que també servia per a quelcom de profit, va

i

nomenar-lo sagristà de la parròquia.
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com sigui que Tancred s'hi trobava bé i segur al costat de don cristòfor,
no va dubtar ni mica a acceptar les seves proposicions i si diguéssim que des
del moment en què va ésser nomenat sagristà també va sentir el mateix goig que
senten els homes normals quan el frec de la nova investidura els agombola, no
diríem pas cap mentida, ja que ell havia sentit dir per boca del mossèn que la
responsabilitat feia I'home més digne, tot i que algunes vegades donés pas lliure

a algunes rampellades de les seves.

Així i tot, Tancred, el sagristà, tenia cura de I'hort, del galliner, procurava tenir-ho tot curiós i ordenat, tenia la responsabilitat de fer brandar les
campanes a l'hora prevista, arranjava qualque desperfecte i feia tot quant estava
al seu limitat bon judici perquè el mossèn estigués content; però el que feia més
a gust seu era, quan durant les celebracions de les misses, havia de passar per
tots els feligresos, un a un, a fer I'acostumat recapte de I'almoina; no passava
de l'un a I'altre si abans no havia sentir dringar la moneda corresponent dintre
la bacina, com si tractés de cobrar-ne les belitrades que el poble li havia fet i,
ensems perquè tothom s'adonàs que ell també servia per a quelcom més que
ésser joguina dels seus capricis.
Tot marxava de meravella entre el rector i el sagristà, que no donava un pas
sens abans consultar-ho al mossèn, que mai no es cansava tampoc d,orientar-lo,
perquè el veia tan bonastre

i

voluntariós.

El que el rector no podia aconseguir era que Tancred es despertés cada dia
a trenc d'alba per fer sonar les campanes anunciant la missa primera, tot i que
el divertís poder fer desvetllar tot el poble a la primera hora més difícil de Ia
jornada, i això era degut al fet que, quan es posava al llit, s'hi posava amb
la
consciència tan tranquil.la, que sempre s'oblidava de despertar-se i això li dolia
més encara en veure que sens el més lleu reprotxe, el mossèn cada dia havia de
despertar-lo si volia que les campanes brandessin a |hora precisa; fins que un
dia va trobar la manera de resoldre aquella situació tan enutjosa per a ell.
Amb ganes d'acomplir amb la seva obligació i despertar-se

a I'hora deguda
s'havia compromès, va esforçar-se per fer treballar la seva imaginació fins que va arribar a aconseguir-ho.

i a la qual

Procurant, doncs, que el mossèn no en tingués esment, cada dia de part de
vespre, a I'hora d'anar a dormir, agafava el gall del galliner, I'entrava a la seva
cambra i se'l posava sota el llit, ja que sabia per experiència que tots els galls
cantaven a trenc d'alba, i d'aquesta faisó ell podria dormir descansat i amb la
seguretat que podria complir amb la seva comesa a l,hora deguda.
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El senyor rector estava més content en veure que per fi el sagristà havia
vençut la peresa

i

el felicitava efusivament pel seu bon comportament

i

cons-

tància.

Cada any, passades les festes de Setmana Santa, el sr. bisbe tenia per
costum fer una visita a totes les parròquies de la seva comarca i, com és natural,
a totes se celebrava un acte religiós de benvinguda i adhesió al jerarca amb la
col.laboració de totes les autoritats i poble en general'
Mossèn Cristòfor tenia per costum cada temporada de criar un bon gall
perquè així podia obsequiar el sr. bisbe amb un bon dinar el dia de la seva
arribada; quan va tenir notícia de la data exacta de la visita del jerarca, va donar
instruccions al sagristà perquè sacrifiqués el pollastre del galliner el dia abans
de la vinguda del sr. bisbe.

Des que Tancred va sentir la sentència d'aquell animal que tants bons
serveis li prestava, va trobar-se perdut i va romandre molts dies trist i consirós
en pensar que, SenS el seu cant matiner de cada dia, ja no podria tocar a missa
primera ni despertar el poble amb la satisfacció i prestància amb què ho venia
fent, i el que més el preocupava era que veia que les seves dormides serien
neguitoses. I va ésser llavors quan la seva pensa va començar a treballar de
valent per trobar una solució al seu problema i ho va aconseguir transportant el
gall dalt el campanar, malgrat que hagués de pujar-lo i baixar-lo cada dia
amagadament del sr. rector, per posar-se'l sota el llit com sempre havia fet, i
en lloc de matar el gall, matar la gallina més xamosa del galliner; al cap i a la
fi, un cop feta la condimentació no es coneixeria si era gall o gallina. Ell
tampoc no ho va conèixer quan van donar-li gat per llebre.
Per fi va arribar el dia de la vinguda del sr. bisbe i tot el poble de Vallgemmada va acudir a retre homenatge de benvinguda al jerarca de I'Església. Com
cada any, la festa va esser de les grans i va transcórrer dins la major solemnitat
i, quant al dinar que don Cristòfor va oferir al sr. bisbe, aquest, per voluntat
pròpia i en atenció a I'obsequi que li feia el regidor de la parròquia de Vallgemmada, va voler que el dinar fos en la major intimitat, i ni durant la dinada ni
en la sobretaula ningú no va discutir si el que s'havia menjat havia estat gall
o gallina, i és molt natural, ja que en aquestes classes de reunions I'atenció
sempre recau més en els problemes econòmics que en el caliu de la bona taula'

Van anar passant els dies. El mossèn, content i satisfet perquè havia pogut

obsequiar tan bé al sr. bisbe amb un bon dinar i pels elogis que va fer-li pel bon
govern de la parròquia, i el sagristà, també content i satisfet perquè havia pogut
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salvar la vida d'aquell pollastre que tan desinteressadament el despertava cada
matí.

i que molts dels esdeveniments
sempre queda qualque esment que torna enrere i acaba per
acaparar la nostra atenció, i és precisament llavors quan observem més detingudament els fets. Però tot i això don cristòfor mai no va tenir esment dels
tràfecs del sagristà, ni dels que tenia cada dia de part de vespre quan baixava
el gall del cloquer per deixar-lo davall del seu llit, ni de quan cada matí pujava
a fer volar les campanes amb un pollastre dins un sac.
Malgrat que el temps tot s'ho emporti,

passin a

I'oblit,

Al seu temps, el sr. rector va començar, pensar que ja era hora de posar en
pràctica I'engreixament d'un nou pollastre per a la propera visita del sr. bisbe
i, des d'aquell moment, doncs, les gallines del mossèn ja van tornar a tenir rei
i senyor, I tot hauria continuat entre pau i tranquil.litat si el gall empresonat dalt
el cloquer no hagués protestat de la seva cessantia i, més encara, quan sentia
davall seu i a sols una volada el cloquejar de les seves companyes de galliner;
però el que més I'indignava era veure el seu territori ocupat per un col.lega
intrús que, amb la major descaradura, imposava les seves lleis i els seus capricis.

Un dia que, des del cim del campanar, el gall presoner es mirava inquiet
rabiós el que abans havia estat el seu harem, i veia com entre les seves
amigues rumbejava presumit aquell invasor que, sens presentar la més petita
batalla, s'havia apoderat del seu regne, va perdre els estreps i, sens pensar-ho
gens ni mica, d'una volada va llençar-se dintre el galliner decidit a reconquistar
el seu territori i, com era d'esperar, I'enfrontament dels dos galls va ésser un
combat a ultrança del qual sols podia sortir vencedor el més fort.

i

De no haver estat per la immediata intervenció del sr. rector i el sagristà,
desastrós i amb el perill que el mossèn
s'hagués quedat sens cap dels dos pollastres; ja que, mercès a la casualitat, en
el moment de la davallada del gall del campanar, rector i sagristà estaven
contemplant el nou gall i comentant la bona adquisició que havien fet.

el resultat de la lluita hauria estat

Don Cristòfor, home ja gran, colrat pels sofriments i I'experiència, ja no
esperava res dels miracles, però en aquelles circumstàncies tan insòlites, quan
va veure baixar del cel aquell pollastre, que després va reconèixer com el que
va fer sacrificar per obsequiar el sr. bisbe, fins i tot va arribar a dubtar una bona
estona; però quan va veure que el sagristà s'escapolia de prop seu, cap cot,
enrogit i avergonyit, ja va comprendre que tot el que havia succeit no podia pas
ésser obra de la providència, sinó del propi Tancred.
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i repartit el regne gallinaci entre els dos pollastres, i
ni mica I'autoritat de cadascun, el mossèn va optar per no
demostrar la més lleu contrarietat al sagristà, ja que estava més que segur que
aquest, tard o d'hora confessaria. Així és que va continuar tractant-lo amb la
Restablerta la pau

sense minvar gens

mateixa naturalitat de sempre

i

com si res no hagués passat.

Quan el sagristà va veure que don Cristòfor no donava importància a tot
quant havia ocorïegut i que, malgrat tot, continuava tractant-lo amb la bonhomia de sempre, com si s'hagués oblidat del fet, encara en sentia més recanç¿,
ja que ell comprenia que s'havia fet mereixedor d'una bona repulsa, i, per altra
part, sofria perquè no sabia si don Cristòfor estava o no, disgustat amb ell, cosa
que li hauria dolgut moltíssim.

Una vigflia de festa, cap al tard, en la penombra del presbiteri, quan el
mossèn ja havia acabat amb les confessions i absolucions dels penitents, en
sortir del confessionari va topar-se amb Tancred que, genolls en terra' esperava
ansiós alliberar-se d'aquell malastre que tan despietadament l'inquietava.
mossèn va preguntar quins eren els motius que I'induÏen a
confessar-se, el sagristà se'l va mirar sorprèS; mes' en veure que en e1 rostre de
don Cristòfor resplendia un somriure d'amistat i confiança, no va poder tampoc
frenar la seva manera rampelluda de dir les coses, i allí va ésser on el sagristà
va desfogar-se explicant a don Cristòfor tota la història del pollastre, el que va
fer i va deixar de fer, els motius, les causes, el penediment que sentia, i el
jurament de no tornar-ho a fer mai més'

Quan

el

La confessió va durar molta estona, i llarga va ésser també I'estona que
Tancred va romandre cap cot i genolls en terra enfront de I'altar de Santa
Escolàstica per acomplir la penitència que el mossèn va imposar-li.
El bon companyonatge i la germanor entre don Cristòfor i Tancred va ésser
el motiu fonamental perquè aquest arribés a alliberar-se del seu complex. I,
segons es diu, encara va viure molts anys i el poble va arribar a oblidar-se
d'aquell Tancred curt de gambals del qual tant s'havien befat, ja que a la fi,
mercès a la perseverància de don Cristòfor, va arribar el moment en què ja es
relacionava amb tothom amb la mateixa normalitat que qualsevol camperol de
Vallgemmada.

L'última vegada que vam passar per aquest poble encara tornàrem veure'
adossada a la façana de I'església, la mateixa placa de marbre, però ja més
rovellosa de tant resclosir-se al pas dels anys, en la qual, tot i això, encara es
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pot llegir la mateixa inscripció; "EN RECORDANçA AL BON AMIC I PAISÀ
NOSTRE, L'INTRÈPIT TANCRED, EL MÉS AFERRISSAT DEFENSOR

D'AQUESTA ESGLÉSIA, QUAN
VALLGEMMADA: A. MM. S.

LA INTRUSIó DELS GAVATXS A
Andreu Feliu Surroca
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ANY

1977

Joøna, el meu crit
Lema: Centaure: la pluja
Qualcú va dir: qui no sent la passió d'amor
mai no la pot comprendre.
Així, jo, no hi puc afegir res més.

Joana,

Recordes aquell vespre, quan vam pujar amb els amics al monestir, el
vespre d'aquell ball, tranquil.lament, davall la lluna...? M'he assegut, ara, aquí,
devora la finestra. No saps quantes vegades t'hauré vist passar a través d'aquests vidres i de les persianes mig obertes. Avui m'he aixecat animat, ho pots
creure. Semblen mentida les coses: un dia no estàs per a res, i, en canvi, a l'altre
dia, o al cap de mitja hora, et menjaries el món. No t'ha passat mai, a tu? Sí,

supòs que sí, és la cosa més natural, o t'aixeques amb el peu dret o amb
I'esquerre, beneitures, a la fi, són, tot això, beneitures innocents. Ens prenem
el pèl a nosaltres mateixos.
Són les deu del matí. Pel carrer passa molta gent: per amunt, per avall,
i grans, vells i menuts, homes, dones, al.lotes que riuen i al.lotes
que pareixen plorar amb la mirada.

distrets joves

No em vull posar trist. Massa vegades he hagut de sortir al carrer i cercar
els amics, per no quedar a casa com un beneit, i posar-me malalt pensant. I això
que no som gaire sortidor, tu ho saps bé, que encara me'n record d'un dia, un
horabaixa, devia esser un dia de tardor, I'any passat, que tu em vas demanar si
no em trobava massa tot sol, sempre lluny dels altres. No saps com et vaig
agrair allò. Et vaig dir que aquell dia estava de mal humor. T'ho vaig dir perquè
no sabia com sortir-nel tu ho vas conèixer, veritat? Sí. Jo et vaig mirar: no
reies, aquell dia, no reies i em miraves, també. Als ulls. Vas baixar el cap i vas
dir perdona, no volia molestar-te. I adéu. Et volia cridar, després, que m'esperassis, que parlàssim de qualque cosa. Però no vaig trobar paraules. T'ho degueres
imaginar: hauria volgut dir-te quatre coses, les de sempre. Peròja em coneixes:
som un mussol, un antipàtic. Un beneit. Ja m'ho han dit. Les paraules em corren
per dins el cos. Qualque dia faré un tro. Aquest dia, en arribar, serà un dia trist
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i

a la vegada un dia alegre. Rompré amb la meva vida d'ara -fins quan?- i
sortiré al món, com si acabàs de néixer, figura't tu, quines beneitures dic, com
si acabàs de néixer.

Em vas dir perdona, no volia molestar-te. Em vaig sentir ferit, volia pegar
crits o riure amb tu o demanar-te que sé jo, o pegar-te o no sé quines coses
volia fer.
Perdona, Joana, tenc unes reaccions que fan por. per això diuen que som
un al.lot estrany, tancat. Que som una pedra. Sí, no ho creus? Les veines
mateixes: que si aquest al.lot no arribarà enlloc, tan tancat, tant que pareix com
a beneit, que si per amunt i si per avall, que jo no sé què tendrà, però que està
malalt, no hi ha cap dubte, o millor, que està un poc "tocat", del cap, fixa't, que
estic boig, això és el que volien dir, les bruixotes, i tot per una reacció violenta
que vaig tenir, només una, mentida pareix, molta gent tan sensible tan sensible
per a les seves coses, quan els toquen els punts vius dels seus esperits pobres,
però després, veuen com tots els altres se maten i no diuen res o diuen que ells
s'ho han cercat, que Déu ho ha volgut, descarregant-se totes les culpes. Això
em fa ràbia, Joana. Com em feies ràbia tu, sí, no t'enfadis, però em feies ràbia
quan em sorties amb les teves frases i algunes rialletes amagades, devora les
teves amigues, quan em miràveu, cap acotadet, perquè jo no me n,adonàs, però,
tu què et pensaves? que som beneit!

No, encara que ho puguin dir les veïnes. D'elles, me'n fot. Jo vos mirava.
A tu, pensava, no et diria res: t'ho perdonava tot, estava disposat a fer qualsevol
cosa, sí, pots estar segura, qualsevol cosa, t'ho dic,"amb tota la confiança que
puc, amb tota sinceritat, Però a les teves amigues no, a elles no els perdonava
res, no tornaria parlar amb elles mai més, però mai, eh? mai, en tota la meva
vida. A la fi, tot s'arreglava i, mira les coses, a tu, et mirava amb ulls plens de
ràbia, cecs, el sentiment que tenia cap a les teves amigues el t'havia trasplantat
a tu, i a elles que les havia d'odiar, les arribava a perdonar, als pocs dies ja
parlàvem, una altra no em faltaria, i a mi mateix em deia que eren unes nines
encara, que no sabien què feien. Mira tu, en pla bíblic, i que més valia deixar-les
tranquil.les amb les seves beneitures, que temps tendrien de rebre bufetades i
no saber d'on vénen; que corrin, deia.

I et mirava a tu, gelós. Cec. T'ho he dit ja. Jo no sé què feies, o com
canviavajo. Però la veritat és que, després, al vespre, en arribar a casa, aquestes
coses passaven, quasi sempre, el capvespre, els horabaixes, que era quan et
podia veure, tu a la fàbrica tot el dia i jo, a estudiar, ja me diràs, que, després,
a les vuit, era quan sorties, t'esperava a la plaça, assegut, fent el beneit, distret,
aguantant qualsevol llibre arrugat, però, com et deia, arribava el vespre i m'hauria
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pegat quatre castanyes i m'hauria alrossegat, fins i tot, pel sòI. M'odiava. Era
un indiot, en aquells temps. Per què t'havia de tenir ràbia? M'ho saps dir tu?
Ara que jo també ho comprenc, tu diràs, que em començava a conèixer, i,
encara que no em conegués, tu saps què és tenir quinze anys, que tu també els
has passat, que són terribles, ara i llavors, llavors sobretot, quan ens adonàvem
ja fastigosament que els cossos canviaven, bé, qui diu quinze anys pot dir tretze
o catorze, que jo en aquell temps anava beneit, que em duies venut així ens
entendrem. Tu ja ho saps, els cossos canviaven, com els pensaments, era cosa
de no desfermar-se molt aviat, que el cop era més gran. A mi els capellans em
deien que a això ho havia d'acceptar, naturalment, graduant i adaptant els meus
sentiments a la meva nova època. Que anàs alerta amb les temptacions i que no
m'exposàs al perill del pecat, que el dimoni era molt viu i que totes les coses
que feia les feia per pegar-nos una grapada, paf! i endur-nos cap a I'infern.
Però és el que jo dic, un, als tretze o catorâe anys, que ja en aquells temps anava
beneit, que em duies venut, així ens entendrem, el que jo dic, que un ni gradua

ni

adapta.

I era el que m'espantava, que jo em deia: serà un enamorament d'adolescent, lògic, tothom els té, a això ho deia després, ja més gran, que tampoc no
està un, als tretze o catorze anys, per pensar en aquestes coses i molt menys en
aquests aspectes, tan delicats -m'ho van arribar a fer creure- els del cap o així.
M'has de creure, Joana: tretze anys, tenir tretze anys és d'allò més fotut,
és terrible haver de passar aquella edat. Ni saps on t'has de ficar, ni on has de
posar els braços, llargs, Jesús, que pareixen de palla seca, ni les cames, també
llargarudes, pegant I'estirada el cos, ni el cap, ni molt menys la cara. Jo ho
record perfectament, i no pel que tenia de graciós: uns ulls, Déu meu, que ni un

mort; la boca, mig oberta, volent dir qualque cosa però que pareixia que ni
sabies què havies de dir, ni com, i després, Déu, els mostatxos, Jesús, quina
estampa, quina cara d'assassí: no hi havia qui em miràs, honradament, ala cara,
que això era el meu gran problema, com supòs que passa a tots, res més faltaria
que a aquestes coses només les poguessin passar, com si fos un luxe, un parell
entre tots, així si que hi aniria bé, que pareixia que només faltava fer-nos dues
fotografies, una de front i I'altra de perfil, i posar-nos un número davall per
tenir-nos presos. Les fotografies de la presó: això era el que nosaltres érem.

Tu, en aquelles èpoques meves, eres un poc més jove, ho sé, però de tota
manera, hem parlatjunts quan passaves els tretze i els catorze, i eres una coseta
simpatiquíssima, jo ho deia moltes vegades, fins i tot la meva mare, un dia que
parlàvem jo i tu al carrer, I'estiu, de matí, quan anaves a la fàbrica, feia molt
poc temps que havies començat, doncs, em va dir que qui era aquella pepa, i
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eres tu, ja ho saps. La cara rosada, clar, com sempre, i alegre, reies i reies
sempre, passaves com a tranquil.la, lentament, cada dia, durant un parell de
mesos, per aquí, per aquest carrer mateix, per davant aquesta finestra, baixeta,
però no t'enfadis, millor, no t'enfadis, baixeta però no tant, Joana, no ho cre_
guis, que encara n'hi ha que s'han de queixar, però que tu no pots dir res d'això,
a més, te feia, t'ho jur, Joana, com a més graciosa, ho dic seriosament, creu-me.
I el teu somriure, Joana, el teu somriure! Ningú, ni en mil anys, no me'l podria
llevar del cap. Ningú, ni res. El teu somriure, Joana, era la teva animeta, tu
sencera, tota plena, tu, Joana, Joana que ara em deixes, t,en vas i ni te podré
veure, ni parlar- te, només dues setmanes, només dues setmanes, que un ho diu
aviat, que passaran molt aviat i després ens haurem de dir adéu, com a amics,
i potser no sentiràs res més, i potser plourà per afegir tristesa.

La teva mirada és la teva més poderosa arma. No, no he dit els teus ulls,
beneita. Els ulls són només una cosa material, que es perdrà, els ulls són els ulls

i

res més, però la mirada, perquè quan somrius t'han de mirar, car mirar-te,

Joana, la mirada és, no, no riguis, Joana, la mirada és la mirada, ja ho sé, ara
m'has mort tu, descobriments, però la mirada ho és tot a la cara, no es perd, ve
d'allà dedins, d'un raconet calent del cos. El teu som¡iure és la teva mirada. El
teu somriure és la teva ànima. La teva mirada és la teva ànima.

Ho record molt bé. Quantes vegades no t'hauré mirat, de cua d'ull fins i tot,
per a descobrir-te somrient! Quasi tancaves completament els ulls, i reies, reies
amb tot el teu cos, els ulls mig tancats, et movies frenèticament, però dolçament, caminant o asseguda, dolçament tranquil.la i, en aquells moments, Joana,

t'ho jur, hi havia per fer qualsevol cosa.
El teu somriure és com una droga, que no es pot deixar, i si un prova a
deixar-la, ben aviat hi torna, als seus braços, i amb més violència, fuetejat el
desig pel pas del temps sense res...
Pujàvem_cap al monestir. I la nit era clara: la lluna, allà dalt, ens vigilava
eternament. Érem cinc: tu, Joana, dues amigues teves i tres al.lots, embambats,
nosaltres, o sigui que devíem esser sis, sí, això és, sis. Caminàvem a poc a poc.
No teníem cap pressa. Recordes? Havíem partit de la meva casa a les dues de
la nit, nit clara, nit de lluna plena, nit de bruixes i nit amb I'homenet del sac,
que dorm a la lluna i agafa els al.lots dolents, els desobedients, els que no volen
estudiar o menjar tot el que les seves mares els donen, tot això m'ho van contar
els meus avis, jo vos ho contava a vosaltres i rèieu com a bojos. Duia el meu
magnetòfon. Tu vas dir: me'l deixes? Te'l vaig donar i vas canviar de música.
Érem prop del monestir, davallàvem cap a la vall, eren els darrers revolts que
feia la carretera, trepijàvem les ombres que sembrava la lluna i sentíem renous
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pertot arreu. Tu et vas espantar i vas pegar un crit que podria esglaiar un
estrany. Vam riure. Tu havies dit deixa'm el magnetòfon. Vas canviar de música
i al cap de poc temps sortia Johann Strauss ballant un vals. Vas pegar un altre
crit: un vals! No hi havia altre renou al món. Feia ventet: dolcíssim. No se
sentia altra respiració més que la nostra: sis cossos joves. Eren ja les cinc del
matí d'una nit de tardor, ho sé cert Johann Strauss. Com si tot estigués preparat
des de feia dies. Vas començar a fer voltes. I a fer voltes' I a fer voltes' Els
altres van fer igual. Tots feien voltes i m'envoltàveu, recorda- ho' I, a la fi, em
vaig decidir. M'havies tornat el magnetòfon. Vaig pujar el volum i el vaig
deixar damunt unes pedres, assegurant-lo, no era cosa de perdre'I. I vam fer,
tots, voltes. El ventet era un poc fresc. Jo sentia els animalons enmig de les
herbes. Vam ballar. Feia temps que no havia escoltat aquell vals i ni sabia que
fos a aquella cinta. Casualitats.
El teu somriure, Joana, aquella nit, em va parèixer com a més brillant, més
poderós, més capaç de produir qualsevol desastre. Aleshores, em pots creure'
vaig jurar que series, com deim per aquí, la meva al,lota, mentre el monestir ja
ens saludava des del seu clarejar tibant, que endevinàvem groguenc, rosat,
vermell.

Les coses així com són, Joana: aquells dies
I així anam.

i el teu somriure em van

canviar.

Tu, però, després, com a llunyana, que no hi ha qui t'entengui, eres, ets
encara, un ésser d'allò més irregular, avui aquí i demà allà, ara això i després
això deçà, que no hi havia qui t'agafàs pel caire bo, les paraules pareixia que
et feien mal i ni els teus somriures cap a mi, que van esser molt pocs, no
t'enfadis, la veritat, ni els teus somriures, dic, pareixien tenir la força de sempre,
Joanâ, no sé com t'arreglaves però és que canviaves de minut a minut, i això,
Joana, t'ho dic com a amic, pot dur-te males conseqüències qualque dia, Déu
no ho vulgui, però t'he avisat, fins i tot t'ho deia moltes vegades, tu ho saps,
Joana, te deia: mira que ho saps fer bé això de canviar de cara, a cada segon'
anar d'un lloc a I'altre bojament...
Continuaves passant pel meu carrer i, de tant en tant, mirant cap a la meva
finestra; no veies res, però jo sí, jo et mirava i deia que era una llàstima que
passassis tan aviat, que qualque dia ni la teva ombra era capaç de seguir-te, o
també, que la finestra no es pogués obrir un poquet més.

El teu somriure,

Joana.

Eren tres les coses que, en principi, em van cridar, de tu, I'atenció, devers
els tretze anys, queja, com t'he dit, en aquella època em duies beneit; i aquestes
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coses eren, la primera, el teu somriure, no em cansaré de repetir-ho, que vulguis o no, era la teva ànima, això que tots duim amagat, emboirat. Eres tu a la
teva rialla, transparent i clara. Tancaves un poquet els ulls: ni poc ni massa,
però. Tancaves els ulls, rodons, nets, i somreies. I aquí em mataves, sí, tu diràs
que tot això són coses de romàntics, que ja ha passat el temps de totes aquestes
coses, de les abraçades davall la llum de la lluna i això, però no creguis, no és
per fer-te enfadar, però, Joana, I'amor té sempre qualque cosa de romanticisme,
vulguis o no, ho pots creure, beneita, que te penses que tot ja ho saps.

La segona cosa que m'agradava?. Sí, ja ni hi pensava. Quan parlaves amb
mi seriosament, sobre temes o problemes reals, vertaders, preocupants. Allò era
una experiència meravellosa, encara record un dia, érem al bar de la Plaça, allà
baix, amb un parell d'amics, i ens vam posar a parlar del paper de la dona dins
la societat, que era un tema normal aleshores. No vulguis saber com et vas
posar, que ens vas deixar a tots, t'ho jur, a en Francesc, a en Toni, amb la boca
oberta, que, després, quan et vas anar amb les teves amigues a passejar i
nosaltres vam quedar a acabar de beure les cerveses, ho vam discutir, i tothom
deia, has vist na Joana? T'has fixat com parla? I quin escàndol vam fer després,
quan es van dividir les opinions, com en els toros, perquè uns deien que no
tenies raó i els altres sí, que no és per res però jo et vaig defensar, lògic, tu me
diràs, era ben just, jo pensava igual i, a més recolzava les teves idees sense
pensar-ho dues vegades.

Aquella discussió es va allargar molt. Era ja el vespre, devers les deu.
Vosaltres vau tornar i aquí es va acabar tot. Després ja no vam discutir de res,
parlàrem de beneitures, un poquet d'aquí i un poquet d'allà.
La conversació la vam continuar amb tu un altre dia en Joan i jo. Et vam
acompanyar a casa un diumenge, jo vaig venir perquè m'agradava passar amb
tu la major part del meu temps, ho reconec, què li hem de fer, bé, vam continuar
però amb més calma i aquí em vas demostrar que la tercera cosa que m'agradava aguantar-te era escoltar-te quan parlaves i parlaves i te'n foties, de mi, de
vegades, te'n reies de mi, ijo ho sabia, en pla d'anrics, clar. I no te creguis que
m'enfadàs, no, ni pensar-ho, al contrari, com et dic, m'agradava, m'agradava
molt, i m'agradava perquè prenies una actitud d'allò més original i encisadora,
la teva cara, la teva mirada, la teva rialleta quu volia sortir, tot a la vegada, tot
d'un cop, que de vegades no sé com combinaves, tot junt, tanta cosa. Crec que
allò només et passava amb mi, però no em creguis gaire, ja se sap, els enamorats, idealitzen I'estimada, o ho feien almenys, una cosa pareguda em devia
passar, figura't, pocs anys i la sang remoguda, ja me diràs tu, quin rebombori,
però és que quan parlaves amb els meus amics, crec que no ho feies igual, ni
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la teva mirada ni el teu somriure eren tan perfectes, diria jo, i amb tantes coses
a dir. Ara que seria necessari saber si també volies riure't d'ells. Que això és
molt important, una altra cosa. Però no ho feies igual. Tu mateixa t'ho pots
demanar, t'ho pots estudiar i ho veuràs.
Però, com sempre, les coses no surten mai com un vol, veritat? No sé com
t,ho he de dir. Aquell temps ha passat, i de quina manera! molt aviat, com tu
per davant la meva finestra, cada dia, cada matí i horabaixa, com tu per davall

el meu balcó, quan jo pintava els ferros de la barana, ho recordes? sí, era
l'època en què jo més enamorat anava, i que quan no em deies res, quan no em
veies o anaves despistada, parlant, ho sents? jo feia les mil beneitures: em
queien gotes del pot, tacava les persones quan passaven, mirava Sense mirar i
escoltava sense sentir res, el de sempre. Després em pegaven les ganes de
pensar en disbarats i, venga, a imaginar i a fer córrer el cap. I més tard pensava
que no m'havies dit res perquè jo res no t'importava, o que ho havies fet aposta,
o què sé jo quines bajanades més. De pel.lícula, Joana, era de cinema, la meva
actitud. A tu t'agradava el cinema. Un dia hi vam anar amb els amics, i te'n vas
anar a seure a I'altre cap de la filera de butaques. Jo volia sortir, desesperar-me
pels carrers obscurs o tornar a casa o anar a riure amb altra gent per oblidar-te'
Però no podia, jo et volia donar la segona oportunitat, oportunitat que sempre
era la tercera o la quarta, però sempre te la concedia. Jo era el senyor de les
segones oportunitats, que jo en deia definitives.

fi, res no tenien de segones ni de definitives. I així, per una
d'aquestes maleides segones oportunitats et vaig perdre, ja materialment, dues
u"gãd"t, també, mira coincidències. La primera pel gener. El poble es bevia
encara la neu que s'anava descongelant a poc a poc per les voreres i les teulades
i els cantons, el sol era vermell en tombar el dia damunt la meva casa, o allà
lluny, a les muntanyes. La primera, com dic, amb un amic meu des de sempre,

I

després, a la

en Francesc. Sí, no es poden oblidar les coses així com així'

La primera amb en Francesc. No el podia veure, lògic. I ara, com si no
hagués passat res mai. Sempre vénen les coses igual: un, en un principi, trons
i llamps, desesperació, trull i renou; i després, quan passa el temps i els anomenats amors de joventut, fÍetze, çafoÍze, quinze anys, que ja en aquella època
em duies beneit, després, quan es va eixugant, amb el temps o la vida o les
circumstàncies o les persones els han fet canviar, les coses apareixen més
senzilles, sense aquell apassionament; no vull dir que això m'hagi passat precisament a mi, Joana, no, vull assenyalar només que el temps, que és la vida,
ho ablaneix tot, o quasi tot, llima els caires i trenca les agulles. Ja veus tu ara,
amb en Fr¿ncesc, tan arnics. I érem abans, per tu, enemiCS a mgrt, Com se SOI
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dir. Rialles em fa pensar-ho. I tu, encara, que pareixia que ho feies a posta,
demanant-me per aquell temps, quines coses, si m'havia enamorat, que em
veies amb cara de sentimentalot perdut, i que a veure qui era ella i si la
coneixies, ironies de la vida, tu a mi, quines ironies, Joana, tot és un joc: ara
còmic, ara tràgic, un joc, però.

I el segon

cop, gràcies a una altra segona oportunitat. En pau.

La primera aventura et va sortir malament. Jo sé les raons, Les callaré, tu
les saps bé, no són coses a remoure les intimitats de les persones, i molt menys
les dels joves, no ho creus? Fins i tot em penedesc que en Francesc, perquè va
esser ell, m'ho contàs tot.
En Pau. sí. Havíem arribat de la platja. A mi no m'havia divertit gaire la
idea. Tu em vas demanar que vengués amb vosaltres i vaig venir. però a la
platja ho vaig endevinar tot. La segona oportunitat, clar.

Vaig callar.
L'estiu va acabar i jo, ple de complexes.
Et record. I record l'escena: quan et vas barallar amb ell. Tu, pantalons
negres llargs, jersei verd, d'un verd clar, net, nu. Duies un abric, no, no era un
abric, bé' el que fos, no caurem ara en detalls. vau parlar i, al final, vas venir
a la nostra taula. Defora, feia fied. Les deu del vespre. un diumenge, com
sempre. Em vaig alegrar, sí. Jo havia d'anar- me'n. Desitjava no arribar tard a
casa, acabaria d'arreglar les coses. Em vaig anar amb la rialla els llavis. La
meva oportunitat, a la fi, va triomfar. Després d'un parell de mesos, però ho va
fer. De la mateixa manera que havia passat amb en Francesc. coincidències
també. I també vaig riure, aquella vegada. No meresc res.
Per acabar quasi desesperat a finals d'any.

van esser unes festes gairebé ridícules. Per part meva, com pots suposar.
I ara, Joana, em deixes. Em deixes i te'n vas per qui sap quantes setmanes.

Et recordaré i encara t'esperaré per donar-te la segona oportunitat de sempre.
Te'n vas com tantes altres vegades. És el que jo he dit abans: pensava i
pensava i, després, et deixava partir. si jo hagués estat decirjit a fer qualsevol
cosa, tot això hauria canviat. I ara te deix partir. com aquella vegada al camp,
a casa d'una amiga nostra que feia setze anys, per una petita imaginació meva,
quan, després, no va pasar res, com havia de succeir, que vaig esser un beneit,
que sempre creia que havien de passar amb tu coses estranyes, i no m'adonava
que allò era la cosa més normal del món, i que tot seria i era senzill, com
I'aigua, suau, com els horabaixes, tranquil, com la lluna plena i la teva mirada,
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lleuger, com el teu cos, com tu. Més tard, clar, em vaig carregar damunt una
tristesa freda i gran perquè no et vaig tornar veure en tota la setmana -era
dimarts-, ni els vespres, ni als cafès on solíem anar, ni pels carrers.
Em vaig desesperar furiosament. El que passa. Cada vegada que et deixava, perquè era així realment, erajo qui et deixava a tu i no a I'inrevés com creia
abans, ara ho veig clar, jo em desesperava, t'ho dic com va esser' i aquell vespre
Me'n
-era dimarts- no em vaig sentir amb forces per fer res més. Ni vaig sopar.
hores,
tots
les
totes
recorrent
vaig anar a dormir. Al Uit pensava molt. Anava
junts,
paraules,
o
mirades,
o
passades
els minuts. Recordava altres dies. Coses
o situacions i sortides aquí i allà. Em vaig aixecar i vaig sortir al pati. Devien
esser ja devers les dues o les tres. La llimonera es movia, frenètica, projectant
les seves ombres allà, a la paret. Em vaig asseure i em vaig passar una hora
badant, com a boig. Em vaig gelar i l'endemà va venir el metge.
Moltes vegades m'havia desesperat: els dies de Sant Joan, quan volia venir
a la teva casa i conèixer els teus pares, dissimuladament, ja ho pots suposar'
vendríem tots els amics i em col.locaria a un raconet, però podria estar devora
tu, quina imaginació, Déu meu... Però mai no vaig venir. O no podia, o el
trebáIl, o els estudis. La veritat és que no vaig poder somniar més. Però et vaig
deixar altres vegades. Com ara, per exemple, Joana. Aquesta veritat, la separació, em sembla un animalet que m'ha entrat al cos, pels ulls, i, cercant, cercant,
ha arribat a trobar I'animeta, això que tots duim amagat, emboirat, i la rosega,
a poc a poc, amb gana, amb cruesa' amb dolçor també perquè estic com a
endormiscat quan pens: potser no et tornaré a veure' potser mai més no podrem
riure junts, potser ja no podré venir a la teva casa cada vegada, cap any' o
mirar-te sense dir res, Sense parlar, com si tot allò fos un acte de contemplació quasi religiós, de no exaltació; però, ja ho diuen, la processó corre per
dedins.
en aquesta vida: el que és bo i el que és dolent. Amb la mort
que,
a la fi, ve a esser el mateix final, eterna derrota de I'home'
el
temps,
o amb
No, tanmateix no hi ha res a fer. Tu te'n vas. A més, potser ni gosaria
parlar-te. Som un covard.
Les paraules eS fonen. Com nosaltres, que no Som res, un poquet de pols,
un caramullet de mítica cendra grisa i olorosa, podrida humanament, humil-

I tot s'acaba

ment.
pens que dic tot això potser quan tu ni hauràs pensat en res: ni en mi tan
però
tãmpoc no t'ho deman. Sempre he pogut parlar amb tu; la gelosia
sols;
m'ha fet trabucar qualque vegada les coses, quan veia que les meves segones
oportunitats anaven fallant i només podia esperar.

I
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he esperat. Fins ara.

El meu comiat serà trist. si vénc, que encara no ho sé, perquè, ho repetesc,
és molt trist haver de dir adéu a una persona que estimes, Joana, sense saber si
la tornaràs a veure, Joana, és la veritat, sense saber quan ni com, Joana, val més
acabar d'una vegada amb tot això, val més acomiadar-se des de lluny, o quan
s'acaba la conversació del diumenge, a la taula d'un cafè, asseguts, quan tothom ja torna a casa a veure la pel.lícula del vespre, a sopar i a pensar en el
dilluns, però encara crec que hauré de venir, no ho podré aguantar, hauré de
veure com acabes, com tanques una part de la meva videta d'aquí, menuda,
ridícula, insignificant, freda.

Buida.

Record ara, com també passa sempre, el dia en què et vaig conèixer,
asseguda, tu, en una cadireta baixa, i jo, arribant, despistat, i pegant amb un
paquet de llibres al teu cap, tu de.vies tenir tretze anys, sí, segurament tretze
anys...
Sent com passa pel carrer tendríssim un cotxe ràpidanrent tremoladís pati-

nant, i pens en la teva mirada, i rnés fixament pens en els teus ulls,
fixament, sí, pens... Joana, Joana, crit meu...

i

més

Sebastià Llabrés Seguí
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ANY

T978

Vidres
Lema: Alenar
"La retòrica és la mare de tots els vicis;
el desengany és un joc de paraules"
quedàrem que ahir m'havies de telefonar devers les quatre i m'havies de dir
segurament ets un beneit, quedàrem que ens havíem de veure a I'entrada mateixa del cinema, que no havia de passar a cercar-te perquè encara no passava
d'hora, les feines, però, quedàrem que després aniríem de bauxa amb la tropa,
a passejar, amb els cotxes, fins a la platja, I'horabaixa, amb els cotxes' quan tot

són ones: ones, quedàrem que demà ens tornaríem a veure i acabaríem de
planejar els pròxims diumenges, i que m'acompanyaries a cercar un parell de
llibres, i que després aniríem -vendríem aquí- a escoltar discos, i que més tard
sortiria a veure si vèiem qualque conegut i parlaríem de temes transcendents, de
filosofia, del món sobrenatural, i tu demanaries una tònica i jo no hauria de
voler res, pel berenar, pesat, clar, quedàrem que no ens diríem ni adéu -l'horabaixa també: ens acomiadaríem davant la porta de ca teva com a bons exemplars de parella romàntica i potser ens besaríem, tendrament, però tu no- i el
nostre comiat seria innocu, ones, quedàrem així.
L. Introducció solemne. Plantejament.
sentiràs uns vidrets a la base de la llengua: uns vidrets minúsculs que et
recorreran la superfície interna de la boca, començaran als llavis: el focus de la
infecció, i et penetraran i lluitaran, uns cavallers fàcils, a la carn, no et faran
mal però et produiran al.lucinacions: visions d'albades, uns cementiris com no
has vist mai en tota la teva vida, llarguíssims, al camp, entre les muntanyes i
les muntanyes del fons, unes creus blanques, unes flors músties, unes creus
vigilants, uns pètals de plàstic, i un renou de mar: finalment, unes ones, I'olor
dels pins (són imaginacions teves), travessant uns carrers, unes places, enfilant-se
pels edificis, arribant-te: uns vidrets a cada una de les tombes, a cada casa' uns
vidrets al coll, uns vidrets iniciant el descens: pensa en els vidres; pensa,
després, com seria bo de fer allunyar-te d'aquest món completament, allunyar-te
de tot aquest dolor inundant, deixar tot això enrere i prometre solemnement no
tornar mai més, o tornar les més clares vegades possibles, pensa com seria de
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fàcil, un dia -no importen les dates exactes, la història concreta-, deixar a part
aquesta rutina que et corca, deixar la casa freda, la teva habitació sense finestres, la taula, la teva família i les seves conviccions, els preceptes morals i
socials, el plàstic, els consells de sempre, el plàstic, les frases dels savis, el
plàstic, els teus bolígrafs, plàstic a la fi: pensa quina alegria més gran te'n
duries en rompre aquests lligams marítims plens d'algues, rovellats: pensa-ho
bé, decideix d'una vegada, perquè cal decidir- se i elegir, arribat un moment,
sense traves: hi ha una lluna roja a les carreteres, hi ha un vent entre les
branques i els ocells, hi ha un sol i unes ombres desconegudes, escolta les veus
que et parlen de les coses sagrades i pensa immediatament en les sagrades
bagasses del carrer, abandona les cares arrugades que et parlen amb compassió
i et peguen copets a l'espatlla, tracta'ls d'imbècils, a ells: decideix d'una vegada,
que pareix com si no tenguessis força suficient i l'única cosa que volguessis fer

fos allunyar-te amb la mirada (ho fas, realment) i somniar els vespres, que és
una manera molt elegant de lluitar i callar, perquè tu saps bé que no podràs
admetre mai això, que (com es diu sempre) s'han esfondrat pel seu propi pes
totes les estàtues tòpiques, tots els monuments que t'havien anat bastint davant
els ulls -que t'havies anat bastint-, i tu saps que hi ha d'haver, a qualque lloc,
un remei, però no saps quin és el drac de set caps que cal matar abans, i ningú
no t'ho dirà, no passis pena, t'ho has de cercar tu mateix i -aquests vidrets que
envoltaran I'arrel de la llengua i començaran a davallar i a embrutir l'aireesclatar ones de fúria, saps que hi ha un altre camí, i que totes aquestes dreceres
que et cerques no són més que ramificacions del mateix camí, justificacions, en
una paraula, saps que la teva lletra té -estimes massa la vida- un final precís,
saps que els dies passen i tu continues igual de boig, igual de tancat i ferm en
aquest dolor, però hi ha un altre camí, un camí típic, desitjat pels herois com
tu, un camí que significa I'enlairament, el record: un bell suïcidi, sí, clar, clar
que aquesta és una altra manera de fugir, ho veus beníssim, però en tot cas és
un recurs, un cop d'efecte: tanmateix no podràs canviar el món, vivint, tanmateix no escombraràs la injustícia -són frases- vivint, ho saps amb plena consciència i et creues de braços i simplement desitges fotre la base dels qui t'envolten i no anar més enllà, ho podries provar, per tant, i et sortiria bé, segurament: t'hauries de preparar amb caparrudesa, això sí, i tenir la voluntat disposada a convertir-se en una peça de ferro brut capaç de suportar tot el que
pogués venir: el ridícul o la mort, les ferides o el simple taüt negre envoltat de
ciris com perles, hauries de cercar el millor sistema, el més acostat a la teva
personalitat, no has de fallar, hauries d'acostumar-te, un parell de dies abans,
a patir un poc i a contenir tota la paciència que pogués regalimar el teu cos, la
teva carn, t'hauries de preparar físicament i espiritualment i hauries de pensar
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en el més enllà i en la teva fe, perquè tu has anat a un bon col.legi i cal complir
amb els reglaments, hauries d'obsessionar-te delicadament, pensar en les coses
de la terra, en les matèries absurdes del món i en tot el plaer que deixes dins
l'armari, en aquelles nits tan dolces, esdevindries una màquina letal, et passejaries, aquests dies, per tot el poble, escopint a cada cantó menyspreables,
negant de fems les entrades de les cases dels senyors -bé els coneixes-, un
rastre de sang, cridant enmig de les places I'estupidesa dels teus companys i la
hipocresia de les almoines generoses, rompent-te la boca -uns vidres com
cuquets violents: com aquells blaus que t'anaven sortint dels tels de pell entre
els dits de la mà- a cops de paraula, assassinant, o parlant amb la gent que
estimes, oferint dades inexactes dels teus propòsits, caminant a poc a poc pels
carrerons anomenats de mala fama, assenyalats amb els dits i les creus honorables de la gent, hauries d'arrabassar tota I'essència de les pedres, les cabelleres, hauries de mirar endavant i morir- te de plaer mirant uns ulls, hauries de
fer tantes i tantes coses -i penitència- que et semblen irrealitzables, inexplicables, i després hauries de descansar un dia i una nit, que creguin que et penedeixes dels teus pecats -aleshores- i et vas regenerant en solitud, i esperaries,

menjat

i

begut, I'horabaixa.

2. Lliç6 pràctica

i

reflexions addicionals.

i després t'hauries ja de suTcidar irremeiablement,

sense demanar-te res ni
podries
sota el tren, et podries
llançar
penjar,
et
podries
tremolar, valent: ple, et
podries
o podries cercar
emmetzinar,
et
disparar un tret de pistola o d'escopeta,
per tot el cos:
gargamella,
vidrets
a
la
uns
un altre procediment menys rutinari,
que
mort,
ni en la teva
ni
en
la
per
reconeixes
exemple,
amb verí i una corda,
joc,
fàcil, et
potser
la
cosa
cercaries
o
del
hora, no et pots separar de les regles
rebost,
un
que
al
trobassis
i
sense
corcs
forta
podries penjar a la primera biga
festa:
tu
gaire
a
la
teva
lluentor
no
oferiria
obscur rebost que -pensa-ho béja
que
ballem,
però
que
hi
som,
ni
la
cerimònia,
saps que no cerques la lluentor
et vols acomiadar i deixar un molt dolç gust de boca a la boca dels altres, riure
per darrera vegada a la rialla dels altres, als ulls llagrimosos dels altres, a les
abraçades dels altres, a les conques buides se't clavaran aquests vidres que ja
són un poc més avall, que ja endevinen una gargamella suau, podries anar a
I'estació del tren, mirar els horaris i la gent, el rellotge i les vies, escampades,
unes venes de ferro sobre la terra de monedes capolades, caminar després, cap
a la dreta, calcular-ho tot i amagar-se rere la paret de tots els suïcides, però et
destrossarien les rodes el cos i t'escamparien els budells i la sang un parell de
metres lluny i això tampoc no proporcionaria cap satisfacció, podries agafar
l'escopeta del teu cosí -tan jove com tu- i anunciar sonorament, retòricament
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-la retòrica

és la mare de tots els vicis- que anaves a caçar, et cercarien i no
sabrien que el dia era clar i que darrere qualsevol mata esperaries
-te'n vas?tu ja sense vida als ulls, aquests ulls, i allargat, mirant volar els ocells d,arbre
en arbre i teixir 1'aranya la seva xarxa calenta, i el pessigolleig de les cames de
la mosca sobre la pell de la cara, entre els llavis plens, picar a les dents, i callar
en sentir els misteriosos renous del cos, els aranyons espantats, podries anar a
la farmàcia i dur un parell de càpsules estranyes, o anar a la drogueria i comprar
qualque cosa per matar els animalets dels racons
-animalet de racó- , et beuries
el preparat i teatralment et fotries al llit esperant la pròxima sobtada vellesa, la
caiguda, l'aventura, i tot estaria molt bé: tot això: a l'altre dia et trobarien
-uns
vidrets que et faran sentir el centre del teu cos als núvols de la gargamella, uns

animalons gratant les parets finíssimes com les seves urpes: finíssimes parets de

la teva canonada vertical- oscil.lant en entrar a casa i anar a tallar un bocí de
formatge o de sobrassada al sostre, no: al rebost, o rovellat damunt la terra amb
sang empipada impregnada a les pedres de la paret, dels marges caiguts
-ho
pensaries millor i et tiraries sota les rodes del darrer tren del dia, quan ja ningú
no hi veiés, per allà- o foradat -als quatre dies, això- i ple de mosques, potser
envoltat de conillets salvatges i coberta la cara de fulles seques i branques com
ganivetons de garriga, o estès a I'estora, convuls, o devora el teu llit, rígid,
cansat pels batecs, cops llunyans -campanades- de I'estómac, i xapada la carn,
esqueixat teatralment potser damunt el llit, o caigut, heroi, en terra, vomitat i
terrible, t'hauries fet arribar la suprema justícia.

"Mira el sol
negant-se com un vaixell".

3. Oració final
pensa bé tot això i també en la conveniència de deixar una carta escrita
-és
el costum, la regla de joc- on expliquis els motius i reivindiquis tot el caramull
gran i alt d'esperances que t'haurien d'haver sortit per la boca, en vida, les
circumstàncies, però, tot el conjunt harmoniós -1'equilibri de la violència- de
les teves veritats: uns cops de puny, o un poema, deixaries un poema enginyós
i unes declaracions ofensives, queixant-te de la vida i dels déus, de la terra,
d'unes supersticioses llagostes i d'uns dragons al sol, una queixa estúpida
perquè tanmateix saps -pensa: ho saps- que ni la teva paraula ni les teves coces
ni la teva fúria servirien de gaire sosa, veus un verd camp, verd i llarguíssim
com la sibèria gelada, no veus creus perquè les tens ja massa pròximes, i el sol
que comença a caure per avall, i I'obsessió de dues-centes dones sexualíssimes
i els cavalls blancs apareixent d'entre les seves cuixes, ordenats, la imatge d'un
camp de figueres, lleugers, cavalls blancs de llengües verinoses i el sol que
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comença a caure, incrèduls: els ulls injectats en sal i desembres, uns pots de
fems als pobles, de dins dels quals surten galls amb mans i peus humans,
persignant-se, envelant el senyor meu jesucrist amb dolor, amb confianç4, cares
contorsionades, orelles sense forats recobertes de pèls rossos adolescents
demoníacs, boques humides marcides resant com flors de matinada, una bolleta
de vidre destruint-se, una mar empresonant uns cans dormits i menuts, arrels
dels arbres, unes ones esvalotades: una trencadissa: unes aigües plenes de vidrets
minúsculs -cavall- gairebé invisibles, uns vidres que, finalment, atropelladament, se't claven a la gargamella i no et deixen alenar, claven a la gargamella

i

i no et deixen -això- alenar, la
i no et deixen alenar, i no et deixen

no et deixen alenar -això-, a la gargamella

gargamella i no et deixen alenar, gargamella

alenar
alenar

-això-, no et deixen alenar, et deixen alenar -això-, deixen alenar,
-això-, alenar, alenar, pensa que seria de bo de fer allunyar-te d'aquest

dolor i alenar.

Però, al capdavall tot ha estat un fracàs i em coinenç a sentir els vidrets a
la gargamella i tot em fa oi i res no serveix de res i no puc caminar tant com
jo voldria perquè una pedra a la sabata m'ho impedeix i és el teu nom.

Sebastià Llabrés Seguí
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1979

Les oronetes encøru porten espines
Lema: La vida és desig
I va esser aquella nit clara de tardor. Era de lluna plena marinera i solitària,
sense cap núvol ni boira que I'entenebrís, la nit. Semblava que les estrelles,
desenfeinades bubotes de la foscor, es treien els ulls, i.luminant amb més
nitidesa, per fitar-nos d'aprop i per esser testimonis no convidats d'una cerimònia privada. Era el dia de les verges quan decidírem fer-ho, en aquell paratge
mariner on la remor estrident de les ones, que s'esbardellaven amb totes les
forces contra les roques, es barrejava amb el so dels llunyans picarols, tot
formant una simfonia hiperbòlica com a música de fons' Ho férem sense cap
prejudici ni remordiment, mentre els nostres pares menjaven bunyols greixosos
arrebossats de sucre i els joves cantaven velles serenates pel carrer. Tu saps bé
que no fou un acte gratuït, fruit de l'atzar, ni una tombada de cap. Contràriament, pens -i crec que tu també ho penses- que fou I'acte més sofisticat de la
nostra aventura.

No em penediré mai d'aquest capítol que rutllàrem plegats, ni d'haver
començat a debenar la troca al revés. No vull, tampoc, cercar-li un sentit que
ho expliqui tot. Per què? Quina funció té cercar un per què a tot? Seria inútil,
tanmateix Sempre adequam les nostres respostes a la nostra realitat i d'acord
amb els nostres principis. Per això vull recordar la nostra història sense posar
massa esment en esbrinar el sentit de cada fet, de cada paraula: només vull
esbrevar-me damunt el paper
tures del passat.

i

gaudir de rebolcar-me dins les innocents aven-

Encara ara record com vengueres a mi, astorada, recelosa, tremolant com
una fulla de poll. Lateva carrera anguniosa davant I'agent d'ordre et dugué a
refugiar-te dins la nostra cotxeria. Trobares la porta oberta i la tancares d'un
cop sec, com si res no et fos estrany. Jo, que estava netejant el cotxe, em vaig
espantar. Ara pens que tingueres sort de trobar-m'hi dedins en comptes del meu
pare, supòs que ell t'hagués tret defora cridant "comunistes, rojos, ganduls,
garrot us donaria jo!". Però trobares les portes del cel obertes de pinte en ample
i un sant Pere generós que correspongué a la teva escarrufadora abraçada. Quan
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el teu cor hagué recobrat el ritme normal, vaig acaronar-te tendrament
cabells

-

i

els

vaig eixugar-te les tènues llàgrimes. Després parlàrem.

Em dic Mònica.
Jo Fèlix Maria.

La cosa més difícil és esser conseqüent amb la realitat i nosaltres no ho
tinguérem en compte, car la retallàrem arbitràriament en nom de la justícia i de
la pau, fent-ne una només assequible per a nosaltres que portava, en el fons,
tots els prejudicis i convencionalismes que més rebutjàvem. Ara, des de la
perspectiva que em dóna aquest temps que he deixat transcórrer, ara que han
refredat les cabòries revolucionàries que ens enfollien, pens que I'error més
greu que cometérem fou fer bandera d'uns fets pels quals només sentíem una
mena de passió romàntica, d'uns fets que manejàvem com a titelles. Havíem
d'haver acceptat que la realitat és per si mateixa revolucionària. Ja sé que
penses que ara és massa fàcil cridar rera la roca però també has de tenir en
compte que la nostra farsa esdevingué en cinisme i que tu mateixa et canviares
el nom pel d'Aurora de la Llibertat. Ara me n'adon que aquesta sensació de
crisi començà el dia que vaig conèixer en Josep, el nostre amic poeta. Ell
sempre en feia befa, de la nostra activitat, tot improvisant gloses que em repetia, turmentant-me, fins que ja les sabia de memòria.
Els còctels Molotov i les bales de goma seguien el seu descompassat i
estrepitós concert. Tu i jo n'érem absents d'aquella epopeia. pujàrem al meu
cotxe -un seat esportiu de color xampany amb dues ratlles vermelles al costati vaig posar música. Tu ja t'havies adonat de la situació, les teves galtes havien
recobrat la gallardia i només quedaven algunes notes d'un petarrell eixorc. Ho
classificares tot: el luxós cotxe familiar, I'utilitari de la meva mare, la moto de
cros i un caramull d'artefactes no últim model, que s'amuntegaven per donar-los
sortida. Els Beatles ompliren I'atmosfera de paraules belles i romàntiques.
Després d'un silenci sepulcral, on les mirades sostingueren un imprecís diàleg,
intentares d'excusar-te per la teva intrusió contant-me les darreres circumstàncies: militaves en un col.lectiu i aquella tarda us llançàreu al carrer impetuosament, demanant la llibertat d'uns companys vostres detinguts dies abans mentre
repartien octavetes; coneixies bé aquest tipus d'accions, estaves acostumada a
córrer davant la policia, ja havies posat call als cops de la porra i, fins i tot, de
passar-te la nit tancada a la humida i fosca comissaria. Però aquella tarda
t'entrà por, una por estranya que mai no havies sentit i t'obligà a refugiar-te,
com un conill indefens, a la nostra lloriguera. El to apassionat i convençut de
les teves paraules féu que m'interessàs per les teves idees. Abans de marxar-te,
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et vaig suggerir que ens tornàssim a veure i que m'explicassis la teva doctrina'
Quedàrem pel proper diumenge en una cafeteria cèntrica.

Ara que I'efervescència revolucionària s'ha diluït i només queden algunes
ombres diàfanes del nostre passat, sent la necessitat de dir-te que la política no
arribà a apassionar-me mai, m'era indiferent el tipus de govern que hi havia.
Ja sé que semblava un perfecte revolucionari, però el que veritablement desitjava era poder lluir les comoditats que el pluri- assalariament organitzat del
meu pare em permetia. També he de confessar-te que mai no he estat tancat al
cuartelillo per motius ideològics. Ens hi tancaren un diumenge de primavera,

havíem sortit al camp per gaudir de la natura i a la tarda arribàrem prest a
l'estació: per entretenir-nos jugàrem amb les vagonetes de les vies mortes,
imaginàrem històries fantàstiques; per un moment em vaig sentir l'atracador
més famós de I'oest... a la fi n'espenyàrem una i el cap de l'estació ens aglapí
a tots, ens denuncià a la Guàrdia Civil que ens tancà. Nosaltres ploràvem com
a nins petits. L'endemà, després d'un exhaustiu interrogatori, ens deixaren
lliures.
Com pots veure tot és diferent del que et vaig contar aquell diumenge a la
cafeteria. Arribares tard. Dins una carpeta groga, d'un groc tuberculós, tota
decorada d'ocells, em portares la propaganda. La terrassa era plena de gent i
ens asseguérem vora un vell matrimoni estranger. Tenien la pell vermella, d'un
vermell de domàs on s'hi confonien desdibuixats tatuatges. Exhalaven un tuf
d'oli salobre, els estrangers. El cambrer ens portà dos gin- tònics amb gel i una
tallada de llimona. No trobàvem motiu per encetar la conversa. Amb paraules
vagues m'explicares la propaganda i em convidares a participar en les vostres
accions. Mentre assaboríem el combinat em digueres que tu també pertanyies
a una família acomodada, el teu pare descendia d'aristòcrates de Ciutat i havia
aconseguit, amb molta puteria, com tu ho qualificares, salvar-se de la ruïna. Tu
nasqueres amb la mel a la boca, eres filla única, anaves al millor col.legi de
monges, tenies un professor particular que et resolvia els problemes de física,
i àdhuc, un any el teu pare subornà la monja perquè t'aprovàs lcs matemàtiques.
Portaves tot el junyiment que pertanyia a la teva casta, ho tenies tot... Però un

dia t'adonares del teu avorriment. Et rebel.lares contra el teu quotidià paradís
imposat pel destí; t'alliberares de la falda metòdica i de les marededeuetes

i

vestires uns vaquers
els dies de festa major; per esnobisme et familiaritzares amb els escriptors
marginats i, per major dissort dels teus, t'enrolares en un col.lectiu d'esquerres.

penjades del coll, calçares unes sabates de sola de goma

T'escoltava gojós, calia improvisar alguna mentida per desmitificar-te, per
no sentir-me un no res vora tu, per això vaig falsejar els motius de la meva
estada a

la comissaria.
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S'atracava la nit, la lluna trista i clapada, guaitava indecisa entre els núvols.
Nosaltres n'érem absents del que ens envoltava. Ilavíem trobat un ideal pel qual
lluitar, un conglomerat de paraules, estridents, abans estranyes i, fins i tot,
repugnants, que ara manejàvem amb naturalitat, malgrat que no acabàssim
d'entendre el seu significat. El cel era estrellat de rellotges folls sense corda;
havíem edificat castells d'il.lusions i quasi tocàvem el cel amb un dit. Exhaurits
els gins-tònics, lentament, com si les paraules caiguessin encotonades del cel,
vaig dir-te: t'estim.

Aquella mateixa nit vaig somniar que encapçalava una manifestació; portàvem pancartes, cridàvem. De sobte, ens trobàrem pujant, com a cirenaics,
I'escala de ca nostra, els crits esdevingueren càntics litúrgics i les pancartes
ciris de processó pasqual. Quan em disposava a cometre el parricidi per tal
d'establir la justícia social, aparegué, davant de mi, la meva ombra i, amb una
bufada, com si fossim globus d'hidrogen; ens llençà a l'atmosfera podrida de
la nostra ciutat.
Ja fa gairebé tres anys que vaig deixar aquests fulls oblidats dins una
carpeta blava. Avui, cercant uns poemes d'en Josep, 1'he trobada plena de pols,
sota un munt de papers de la nostra casa de camp. Els he rellegit detingudament,
intentant recercar el significat exacte que tengueren en temps passat. Després,
un impuls del subconscient m'ha obligat a cloure aquesta ingènua història
esgotant totes les reminiscències del passat.

Ara, quan tenc davant unes quartilles, tot em sembla complicat i difús. per
més que m'esforç no aconseguesc de trobar el cap del fil que plegats debenàvem. No puc coordinar unes poques idees sense pensar en el nostre amic Josep,
el poeta. Ell fou el qui em plantejà, d'una maneracrítica, el desenllaç. Ara, el
seu record em turmenta el cervell i no puc pair aquest revés del destí. Tantes
il.lusions trencades per una mort absurda. A en Josep li agradava la velocitat,
tenia un cotxe esportiu preparat. Aquell trist dissabte sortírem a les tres de la
matinada del músic-bar. Estava engatat de notes i crits del Jazz rock, el bar.
Mentre consumíem estranys còctels, parlàrem de moltes coses, unes de banals
i sense importància, d'altres plenes de vitalitat, que reflectien les nostres inquietuds. Parlava molt en Josep, digué que d'aquella conversa en sortiria el

millor poema de la seva vida. Tenc el pressentiment que quan el cotxe feia
voltes dins el farratge, ran del revolt, en Josep pensa\¡a els clarrers versos
d'aquest poema inèdit que s'emportà a la tomba.
Des del primer moment vaig admirar-lo, en Josep. La seva sinceritat, el seu
actuar conseqüent que li donava un aire de seguretat, d'optimisme perllongat i

constant, era
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conèixer. Fou en el bar de la facultat; me'1 presentà en David Àngel pensant que
perquè participàs en el nostre col.lectiu. Digué en David
Àngel que en Josep era un poeta amb pretensions i que estava a punt de publicar
un llibre. Ben aviat, ambdós, ens guanyàrem la confiança, però no vaig aconseguir mai, com pretenia en David Àngel, que vingués a cap reunió'

jo el convenceria

Sempre he dit que no portava fòbies revolucionàries, en Josep. Ara, quan
tenc a les mans totes les poesies que els amics hem arreplegat per fer-li un

Ell era un vertader revolucioi no aconseguíem mai, ell ho
feia amb la poesia. La nostra aventura no passava d'unes manifestacions
diguem-ne estrambòtiques i espectaculars, d'una comèdia buida on -com ell
deia- els actors no se sentien identificats amb els personatges. Ara em vénen

homenatge, pens que aquesta afirmació és falsa.
nari actiu. Tot el que nosaltres ens proposàvem

a la memòria unes paraules que, potser, influïssin definitivament a la baixada
del teló. Era un diumenge a la sortida del cinema; en to paternal em digué: "la
vostra causa no te cap mèrit, és massa fàcil i infantil, tlo us costa res sortir al
carrer amb I'esprai a la mà i embrutar les parets de consignes amb les quals no
estau d'acord, o agafar una barca i anar-vos-en a un illot, que el vostre pare
n'està carregat d'accions de la comercialifzació, per reclamar-ho parc natural.
Tanmateix un dia abandonareu aquesta lluita romàntica i us adonareu que només
foren uns mots encreuats entretenguts, una diversió única que només és a
l'abast de la vostra casta; àdhuc us esforçareu per retrobar la vostra consciència
de classe". Aquestes paraules, encara ara fixades en el meu cervell, Sembraren
la confusió i una sensació d'inestabilitat s'apoderà de mi. Em vaig decidir
aquell dia de tardor, hat,íem acabat la classe prest i tu tenies ganes de menjar
bunyols.
Embragatge, primera, gas. No, les maniobres del cotxe no es pensen, es fan
automàticament. Però jo sé pensar, sí, pens. Els meus pares m'han donat estudis
superiors, vaig aprendre molt en aquell col.legi de frares: sumar, restar, fer les
complicades equacions polinòmiques... No, jo no som d'aquells que criden
esglaiadament: "Tanta suerte que en nuestro barrio tenemos discoteca!". No jo
no vaig a les discoteques, ni cap de nosaltres té cap mena de passió pel Travolta. Port una activitat intel.lectual, particip en un col.lectiu d'esquerres, tenc
consciència de classe. Quina? Treballadora, burgesa? No ho sé, dubt, lluit.
Proletaris del món juntau-vos. Com? no ho sé., tampoc no som la mare superiora per fer-vos caritat. Les meves armes són I'esprai i el crit al carrer i les
reunions als bars extravagants on consumim quantitats ccnsidcrables de rvhiski.
Nosaltres ens podem permetre el luxe de consumir-lo. Tres anys de lluita i que
he aconseguit? Res, molt, espaiar-me.

-

T'agraden els bunyols?
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No, els trob fats, la vida és fada i jo he volgut introduir el pebre i la sal.
He desertat de la meva classe, però ara hi tornaré, amb més força, no portaré
la ressaca d'aquests anys, seré verjo i tallaré el bacallà a la meva mesura,
intentaré de retrobar els camins de la felicitat imposada i les roselles que
I'alegren. compreu-vos una neurosi i sigueu feliç. on les venen? A la botiga
del cap de cantó. Per favor, dues neurosis d'artesania, és un luxe de classe,
vostè comprèn? No n'hi ha, la setmana que ve en rebrem fetes en sèrie de
distints tipus i preus: no m'interessen les he de menester ara mateix, li pagaré
el que sigui, el meu pare posa en nom meu un milió de pessetes al banc. Estic
traumatitzat, ni per aquí puc evadir-me, no hi ha altre remei: beuré coca cola
lachispadelavida.Estic pensant o somniant? Beu, beu coca cola fins que esclatis
com el mul de na catalineta, afarta't, hi pots posar una tallada de llimona o
mesclar-la amb rom, distingeix. En aquest moment cridaria amb totes les forces
la paraula merda.
Després d'estar sadolls de bunyolls vaig explicar-te el que pensava. Et va
estranyar molt i digueres que em disposava a ler una covard capitulació. No, no

era capitular el que em proposava, sinó que volia deixar de fingir, deixar
d'interpretar un paper que malgrat el sabés de memòria em venia ample. volia
prendre consciència de la meva pròpia realitat i, a partir d'aquí, edificar el
futur.
De camí de casa ens aturàrem en aquella urbanització, ran del mar; de tots
i objectes que s'identificaven amb el col.lectiu en férem una foguera.
A la claror difusa dels papers encesos, decidírem posar punt i final a aquella
història amb el primer acte conscient: fent I'amor, no àmb falsos pretextos
revolucionaris com abans havíem fet, sinó perquè ens adonàrem que els nostres
cossos, joves i vigorosos, necessitaven esbravar-se el sexe.
els papers

Rafel Crespí Ramis
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ANY 1980
Una cremøda de filoses
Lema: Sabent que els somnis són realitats...
... Tanmateix, reconec aquest somni d'espera. Aquests ulls tancats que
poden mirar traspassant les parpelles i que no arriben a ignorar tot el que els
envolta.
De fet, no és la primera vegada que veig aquest rostre serè, aquesta lassitud, aquest vestit immaculadament blanc que reposa amb dolçor sobre el teu cos
i que dibuixa els contorns, més Suaus encara, de la teva silueta, cames, ventre,
sines... Reconec aquest somni que em nego, de totes, a trencar. Aquest somni
amb flors blanques, uns petits llesamins que escampen la seva aroma sobre uns
cabells tan ben estesos damunt del coixí que també és part del mateix somni i
que, tot plegat, em dóna a entendre el sentit més íntim, més clarivident del
repòs, que és la teva existència'..
... I l,alè, el minúscul hàlit que et surt de la boca d'esma i s'escampa,
farcint I'ambient amb una nova delícia que es barreja amb les altres que es
desprenen del teu cos. Del cos que tinc davant des que he decidit tancar la porta
feni fora a tothom; a tots els metges, bruixots, encantadors, prínceps, espiritistes i remeiers que no pretenien altra cosa que arrabassar-te allò que tens d'enciser: el teu somni dolç, el teu quasi iniciat somriure que no es veu.
Encara els sento a I'altre costat de la porta, que he tancat amb pany i clau,
i que no obriré.,., perquè jo mateix voldria abastar aquest embruix. I això és'
prãcisament, el que em fa diferent de tots aquests fabricants d'encanteris que,
ðofois de la seva imatge de desperts, obliden la bellesa de la teva, I'encís d'una
vida-adormida, com és la que tu mostres'
Però, digue'm, somnies?... No, no cal que emresponguis, tant se vall Més
m'estimaria saber com ho vares'aconseguir. Quin va ser el fus amb el que et
vares punxar el dit, i te'l volies punxar. O, potser no va existir ni fus ni
vella-iilosa-a-dalt-d'una-torre-del-castell, ni cap fada ofesa que fes aparèixer
aquella filosa amb tanta malícia, quan el rei les havia fet cremar totes'
Tanmateix, també és possibìe que el teu naixenent s'esdevingués sota
I'aparença que tens ara: la dorment amb un vestit blanc, emb cintes de seda i
punt"r ¿ãticã¿issimes que semblen les mateixes flors que, algú, ha deixat caure
sobre els teus cabells.
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No, és clar que no els deixaré entrar mai més a tots aquests pòtols que
bramen a la porta amb els seus ilibres antics, pots de vi¿re de preparats
de
colors repel.lents i altres eines que, sense cap mena de dubte, t'esborronarien
la pell i et trencarien el color. o aquells gestos tan ben estudiats dels contes
de
quan érem petits, d'un príncep de capa blava que fa despertar princeses
dormides amb uns petons elegantíssims. Tot plegat per a fer-te sortir d'aquesta
existència tan blana que puc arribar a entrellucar entre I'aire perfumat
de la

cambra.

Ignoro, però, el misteri que amaga la teva imatge i em deleixo pel respirar
que puc veure en el teu pit que, d'una manera molt suau, va pujant i
baiiant,
com si anés inflant les sines, però que és suficient perquè jo mãteix hi pugui
descobrir un pit ple de vida-somni que m'atreu com mai res, fins ara, ho havia
fet, i que em fascina i em fa estremir.

Naturalment, no entraran, encara que es passessin tot un any trucant la
porta que, d'altra banda, no es pot obrir des de fora; com si algú hagués previst
que, avui jo ho necessitaria d'aquesta nlanera, per a poder fruir d'aquest
somni
teu que, ara, quan estam tu i jo sols, comença a ser també meu, maþrat tos
els
misteris que encara no he aribat a comprendre.
Quina por em fa pensar, per uns moments, que et poguessis despertar! eue
et poguessis desvetllar d'aquest somni que no sé ben bé si ho és, o és una mena
d'existència desconeguda i estranya que, precisament per això, m'atreu. No, no
voldria que te'n sortissis. No seré com aquells queja hàurien gosat acostar-se,t,
per a besar-te i, d'aquesta manera, portar-te on, n'estic segur, no hi voldries
restar ni un sol minut, ni un instant. I et voldries precipitar, fos com fos, de
bell
nou cap al somni, malgrat que aquest només et pogués sobrevenir d,una manera
més tràgica.'.' malgrat que només el poguessis recuperar amb ra mort, tu hi
voldries tornar, i hi tornaries. I tant que sí!.

I és que, fóra estúpid per part meva pretendre, com ho farien aquells,
desvetllar-te. Què en treuria? sinó perdre tot aquest encant, tot aquest encís del

que ara jo en sóc l'únic testimoni, l'únic posseidor. puc passar-me tots
els dies
que vulgui observant-te el somni, observant la teva fesomia perfectament
dolça,

la teva pell que veig vellutada i que no goso acaronar... però que
acaroneria si no fos per la por que tinc cle provocar el que no vull que paisi.
Tota tu t'oferexeixes, en el teu acte de dona que dorm, a ser observada pãr mi,
observada detingudament, si cal. Tot el teu cos pot ser I'objecte del meu esguard que no té pressa i que vol sorprendre la més mínima expressió de totes
aquestes línies que dibuixen el conjunt del teu cos vestit amb aquesta roba fina
i fràgil, com si una bufada de vent la pogués esquinçar.
tendre;
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No sé si només m'ho sembla a mi, però estic a punt de creure que, de tant
en tant, deixes escapar un sospir. Un sospir que quasi bé no es pot percebre però
que crec copçar entre el silenci de la sala. Potser és que tu mateixa quedes

fascinada de tanta bellesa, com si el teu somni et permetés sortir del cos i
convertir-te en observadora del que ets. Una doble personalitat a la qual només
s'hi pogués arribar amb I'embruix del que has estat víctima.'., víctima?.
Evidentment, és molt possible que ara t'estiguis mirant, i és per això que,
ara i adés, et sents tu també, atreta per la teva pròpia imatge. I, encara que no
et puguis observar com ho faig jo, pot ser que els teus sospirs siguin deguts a
mi, Perquè, a mi, n'estic segur que em veus, no ho puc dubtar i menys quan he
vist canviar el teu rostre a l'hora que jo feia fora a tots aquells que et volien
mal.

T'he ensopegat quan I'expressió se t'anava transformant, fins a tornar-se
una serenor tranquil.la, una placidesa..., com si, de cop i volta, el teu cos
adormit es tranquil.litzàs en veure's lluny de qualsevol perill. O, és que no és
cert que, a mida que va passant I'estona, el teu rostre és ntés plàcid? ... Oi que
em sents? ... M'escoltes, oi? És clar que sí! I per això et tranquil.litzes. Perquè
saps que de mi no cal esperar cap dany, cap canvi que et tregui d'on tu tan
t'estimes i que, jo mateix, ja he contençat a desitjar. Més ben dit, que desitjo
des del moment que t'he vist.
Deus haver arribat al punt més alt de I'abandó, allà on res no ens espanta,
ni res ens fa tèmer cap cosa. Tots els muscles distendits i els nervis relaxats.
Això és el que et fa ser tan bella, tan exquisidament atractiva, amb una carn tan
rosada i suau que, fins i tot, endevino càlida... On és però el fus amb el qual
et vares punxar? si és que n'hi va haver.. I, si no, on puc trobar algun senyal
de com has arribat fins aquest estat tan plàcid? M'agradaria conèixer la teva
història, el com?, el per què?, el quan?' Tot i que no canviaria cap paraula de
les que estic .dient, m'agradaria conèixer com va passar tot, i que h¡l anat
passant des que et vas adormir' Perquè, si fa anys que ets aquí, com és que
ningú mai no me n'havia parlat?. Si ara des del carrer estant, es pot veure tota
aquesta colla de dropos que lluiten per entrar. Mai, fins ara' no ho havia intentat
ningú? Tampoc és possible que la teva existència fos desconeguda per tothom,
doncs bé que, avui, si que algú me n'ha parlat quan passava davant la porta,
encara qo" f"iu referència a coses esgarrifoses. El t'et és, però, que algú coneixedor que aquí dintre hi havia alguna cosa extraordinària'

i,

Nogensmenys, tot això tant se val. El que interessa és que t'he descobert
ara, sóc el beneficiari d'aquesta estranya història i, gràcies a ella' puc deixar
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lliscar la meva mirada pel teu cos sense que ningú, ni res, em vinguin a molestar. Com m'agrada...!
... com m'agrada aquest contorn tan ben limitat de la teva pell, florrjament
coberta amb el vestit! Quanta tendresa escampa la teva silueta! No em canso de
mirar i remirar; de mirar-te! De cap a peus, una i milers de vegades. A cada
volta i descobreixo un traç que se m'havia arnagat: una nov¿r expressió de la
qual no m'havia adonat, com si cada vegada que et mirés em volguessis dir
alguna cosa més... un agraïment? Que flonjos que deuen ser els teus cabells tan
llisos, desmaiats sobre el coixí que els rep i coronats amb les flors. eui no
donaria aneu a saber quines coses, per podei'-los tenir entre els dits!

Anar-los amorosint amb la mà, en un joc que només pretendria lligar els
dits amb els teus cabells; acaronar la pell de la mà amb ells. I, de tant en tant,
deixar-los caure, lliures, pel seu propi pes que és ínfim, i veure'ls descendre,
a poc a poc, volant al costat del teu rostre. Quin joc!... Fins i tot acostar-hi la
boca i besar-los, prémer-los lleugerament amb els llavis tot i sentint I'aroma
que se n'hi deu desprendre i, per què no?, mossegar-los tendrament i, en obrir
els llavis, sentir conì baixen lleugers sobre les espatlles i sobre el llit.
L'encís que hom sentiria fóra tan fort que les mans no podrien suportar
gaire temps més l'únic contacte dels cabells i anirien baixant, quasi bé sense
tocar-te, notant la teva càlida i propera presència; fins a les espatlles nues, fins
al coll. una corba perfecta on també hi amagaria lacara per a besar-te; tot el
rostre amagat en aquest cau de blanor, sentint a I'orella el lloc exacte on
comença el vestit rematat amb unes puntes blanques, que ben bé podrien semblar
dibuixos fets sobre la mateixa pell. Alhora, els braços et començarien a estrènyer volent, més que apropar, posseir. I des d'aquí, amb un lleu gir del cap i
sense deixar de besar el teu cos, podria veure ben a prop les dues línies magnífiques que s'amaguen sota I'escot; els teus pits, que endevinaria blancs i
encantadorament dolços. Tan rodons que se'm farien I'obra d'algú que amb les
seves mans hagués bastit aquestes dues peces de tendresa.

I més enllà del límit del vestit, enlairant la mirada, els nugrons; insinuats
sota la roba arrapada al tacte de la pell. A I'altre costat, aixecant una mica el
cap, el teu ventre, on la roba hi reposa més arnoros¡ quc en lloc i que veuria,
com ara ho faig, pujar i baixar lentament amb el ritme tranquil de la teva
respiració. Entre els pits i el ventre, les teves dues mans, com desmaiades,
descansant I'una sobre I'altra...

Potser és cert allò que diuen de certes imatges que escampen al seu voltant,

un determinat captivament que hom nota en apropar-s'hi; com un encant més
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de tota I'escena... Fins aquí m'arriba I'aroma dels llesamins, i la dels teus
cabells i la de la teva pell, que és una olor càlida i fresca alhora. Perfums
barrejats que puc, però, distingir perfectament. Tot això és el que em fa pensar
que, d'un moment a un altre, les mans se't mouran, amb una delicadesa extrema, prenent unes quantes flors dels teus cabells, per ajugar-hi, per a posseir-les
entre els dits.
Però,... més val que no et moguis. No fos que desvetllant-te, perdessis tota
aquesta placidesa i, fins i tot, em volguessis fer fora a mi, allunyar-me del que

m'és tan agradable. M'agradaria tanmateix, tenir la certesa que encara que
t'arribés a tocar amb les mans, tu no et despertaries, que podria continuar
acaronant-te i besant-te, tant coÍl volgués, sense la por de pensar que et pogués
fugir el sol, esborrant-se el meu somni.
De totes, però, això pot arribar a ser molt confús. Com puc jo suportar gaire
estona méS sense acostar-me, sense intentar fiegar, si més no, ia teva pell amb
el tou dels meus dits? Més val, potser, que In'abandoni en el meu amor cap a
la teva presència, oblidant perills que poden ser només absurdes imaginacions,
filles de contes d'altres temps. Que meravellós fóra que aquesta son no se
t'arribàs a acabar. Així podria continual convençut que sempre ets aquesta
imatge de somni etern que amb un insinuat somrís invisible, es mostra feliç de
la presència.
M'agradaria saber escollir...., poder escollir: córrer'o no córrer el risc
d'haver de prescindir del teu estat dorment. De Bella-Dorment de fa anys que
ha canviat fins e fcr-se a la mida, a la nova mida dels ulls que la miren: amb
aquesta amagada possibilitat, que no m'acabo de decidir per demostrar que en
desvetllar-te continuaries aquí, amb mi. Però, per què vull res més? per què vull
la teva consciència, si només la teva imatge ja m'acontenta amb una estat
sublim que ha xopat tot I'aire d'aquí dintre.
Malgrat tot, ho podria probar; podria demostrar-nt'ho, abandonant-me al
teu costat, deixant lliures les matls sobre el borrissol del teu cos i, enctara que

no et despertassis, la sensació ern seria rnolt abellidora, rnolt dolça... És clar que
ho puc piouut i més ara que el meu desig arriba a scr tan fort. Puc, perfectament, té. un cop de gosaclia i atrevir-me a fregar-te els genolls per sobre el

vestit.

Estiraria el braç, molt a poc a poc, procurant no mottle ni un bri de I'aire,
per fer-lo baixar, deixant reposar la mà sobre el teu genoll a¡11b tanta suavitat
qu",
un primer moment, ni podries notar el contacte i, després, la mouria
"n
lãntament, fent córrer sovint la roba. I aniria baixant' cames avall, fins a tocar-te
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els peus coberts amb mitges blanques o pujar, cames amunt i sentir I'escalfor
de les cuixes fins a notar el tacte tou dels pèls del teu sexe. veritablement, ho
faria

!

.. .

Però prefereixo restar quiet, empassant-me el dubte de la meva gosadia.
Em ve més de gust aquesta contemplació reverent del teu cos i del teu somriure
alhora que deixo jugar el tneu cervell; imaginant-me el que pot haver estat de
tu i el que en fóra si et despertessis. Decididament et deixaré que dormis, sense
despertar-te per res.
Perquè,... si ara et despertaves no podries continuar sent la princesa d'aquell conte i, vulguis que no, et tornaries un nou personatge al qui ningú li
haurà previst la història; doncs, d'alguna manera la teva història a partir d'aquell moment en què obrissis els ulls no ha estat escrita, no existeix. Ara bé,
ben mirat tampoc existeix la presència del meu personatge... No, la nostra
història, aquest somni, des de sempre s'he hagut d'acabar com havia començat:
amb els teus ulls tancats i amb el teu son misteriós. No puc canviar els fets
d'aquestes veritats tan certes: tu has de dormir i jo, que ja no podia sentir el teu
nom ni et podia somniar, t'hauré d'esguardar, embriagant-me amb la teva
presència tan esperada i ignorada. Per això em sento en el deure de vetllar el
teu son, de vetllar perquè el conte es desenvolupi de la manera que li cal i que
sé.

Ara que..., també podria tractar-se d'una part de la història que jo coneixia,
doncs I'escena del príncep bé podria ser només una veritat possible però no del
tot certa. Una realitat possible com ho serien moltes altres, que en no haver
estat escrites es podrien cont'eccionar ara mateir. Tot això, però, no són més
que absurdes suposicions que no tenen cap mena de sentit real. Ara per ara la
teva història acaba allà on ha d'acabar, ja que la meva presència i els meus actes

ho van fent així.
Aquesta vegada el príncep no et despertarà. En
personatge, el meu, que et mirarà

i

el seu lloc hi haurà

un

vetllarà perquè tot resti com quan ell ha

arribat, vigilant-te la son.
Per altra banda, si és cert que la nostra història no ha estat mai escrita,
també serà cert que, d'una manera o una altra, s'haurà d'escriure. No pot ser
possible que no passi res, que tot continuï en el buit més esgarrifós. Caldrà que
s'esdevingui algun fet i, així, omplir aquest bell sense-sentit en el qual estem
immersos des de fa uns instants. I, si les coses són com han de ser, i han de ser
força diferents d'aquella història que coneixia, el meu comportament haurà de
correspondre a les noves circumstàncies d'ara. Per això no arribaré a fer-te
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aquell petó que, com fa temps, et despertaria. Fer-ho no tindria cap tipus de
sentit, quan els fets han anat passant d'una manera distinta.
Et comtemplaré amb l'única finalitat de convèncer-me que el teu somni

és

real, que el somni que havia tingut de tu també ho era, que han anat existint amb
el temps, fins que t'he trobat. Et contemplaré enfollint-me amb tota aquesta
bellesa, amb aquesta blanor que escampa el teu somni. Ja és hora que abando-

ni definitivament qualsevol pensament que no em porti enlloc. Tot plegat, tant
se val, tu ets aquí i jo, ves a saber per quina casualitat, he entrat i m'has pres
amb tots els teus encants.
Malgrat tot, no hi fa res que ja et coneixés de fa temps. Tot i que et sabia
la història i, fins i tot, en coneixés un final que no es podrà repetir. Només em
caT,realitzar el que ara és possible: escriure la història d'uns esdeveniments que
ni tu ni jo coneixíem però que són els nostres, els que s'escauen.

Quina pèrdua de temps tota l'estona pensant i pensant, oblidant qui sóc i
on sóc. Meditant que t'he trobat... o, potser, inventat... Sí, també és possible que
el que somni sigui jo i no tu. En aquest cas tot plegat no seria més que un somni
qualsevol que caldria viure com a tal i els somnis, generalment, no poden ser
mai dirigits i els fets s'hi van esdevenint sense que ningú ni res els pugui portar
on es vol. Si això fos cert, més que mai em caldria que no et despertessis, doncs
el meu somni depèn totalment del teu. Si et despertaves, el meu s'acabaria sense
arribar a cap lloc determinat. Encara que es tracti d'un somni meu, cal que
continui mirant-te, sense més, aprofitant el poc temps que em deu quedar abans
de despertar-me de la contemplació del teu cos, del teu bellíssim cos quf
m'ofereixes als ulls, sentint totes les aromes que desprens i m'omples de lalsitud.

Si és així, quin somni tan bell! quina delícia passar una nit davant del teu
cos, de la teva persona, immers en una revifalla d'històries oblidades de fusos,
reis que cremen les filoses, de fades, de prínceps, de grans palaus de torres
altíssimes on un dia et vas deixar perdre buscant ves a saber quina cosa, trobant
allò que desconeixies: una filosa amb el fus de la qual, i gràcies a un encanteri
misteriós,

t'hi

vares punxar el dit'

Quina delícia el teu cos de dona candorosament ofert perquè el miri!,
perquè el pugui gravar a la memòria, quan em desperti o quan et despertis, tant
se val, però que podré conservar sempre; no com una cosa pensada, sino com
una cosa real que jo, sigui com sigui, hauré viscut i que a tu t'haurà agradat.
Per això somrius, no? Que vermells els teus llavis! ningú no podria dir que t'has
passat anys i anys dormint, víctima d'un embruix. Tot i amb la poca claror
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d'aquí dintre els veig brillar, plens de vida, com si a qualsevol moment s'haguessin de posar a parlar o.... a besar..., quins petons no en sortirien! quina
humitat més càlida hi endevino!.
Se me'n fot que sigui un somni meu o teu. Tant se val si és senzillament
un somni! De qui ningú sigui. De totes, però, jo et veig i això no és cap
imaginació, és tan cert com el mateix aire. T'estic mirant i tu veus el meu
esguard i somrius... T'és agradable la meva presència..., la meva cura del teu
somni. Es tracti del que es tracti, tot plegat és una realitat. Somni o no, jo et
veig i tu em veus, i ens agrada la nostra mútua presència. Així, doncs, no caldrà
més que continuar el joc: jo et miro i tu et deixes mirar. Tots dos en sóm
responsables d'aquest acord del qual mai no havíem parlat però que ens ve
força bé, ens agrada. Tots dos estem escrivint el final d'una història que no
havia estat mai escrita, però que cal escriure, que potser calia imaginar abans
que aquests fets s'esdevinguessin i que ara s'escauen. per això, més que mai,
els hem de donar una forma real.
Sí, és clar. Ara cal que et continuï mirant, en silenci. Amarant-me d,aquesta lucidesa que escampa el teu cos, que fas arribar fins a mi i que no és més que
un atzucet en el qual no puc fer altra cosa que endinsar-m'hi, oblidant motius
i finalitats. Ara mateix ets l'única solució possible... si és necessari restaré per
sempre en aquesta cambra vetllant el teu son. vigilant que res desvetlli el
somni; impedint que ningú no hi entri, doncs no voldrien més que fondre't en
una realitat que t'ofegaria... I, a més, què hi fa que sigui un somni o no?. El que
és important, de totes necessari, és que continui aquest acte que, des de fa una
estona, ha començat i que no pot arribar a la seva fi sense la generositat que li
cal. M'he assegut a la cadira, al costat del llit amb l'única intenció de mirar-te,

observar-te. Desitjant que el teu somni continuï...
M'agrades. M'agrada aquesta imatge que ofereixes. Aquesta dolçor que, no
sé si saps, vas amanyagant amb els teus perfils rodons i el teu repòs de cos
allargassat damunt del llit, com una fruita oberta al desig de qui la mira. euin
afalac, la visió del teu cos...!
Per un instant me n'adono que m'és impossible continuar la contemplació,
sense que pugui acostar-me. Sense que pugui deixar lliscar els dits sobre aquesta

pell que ofereixes... Si, és ben segur que dónes, Un cos deixat caure sobre el
llit perquè hi pugui fer jugar les mans que no volen res més que tocar-te...,
gaudir-te... El mateix conte que coneixia, aquell que fa temps, no tenia cap altra
finalitat que la d'acabar amb algú que et besava, que et tocava, que t'acaronava... Quin sentit, doncs, pot tenir que continuï aquí, assegut com un estaquirot,
mirant, quan el meu desig és el de deixar relliscar els meus dits per sobre els
pits que veig, fins i tot, bategar...?
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M'aixeco, respiro una vegada més aquest aire carregat de I'aroma dolç que
desprens, que deixa anar el teu cos i, a pleret, m'acosto. Molt a poc a poc
m'acosto a tu. M'apropo al teu cos, a la teva silueta, a la teva pell; al teu cos
que es dóna sense dir-ho amb paraules. M'acosto a la filla d'un rei que es va
punxar amb l'únic fus que restava a la cremada de filoses. M'acosto a la dona
d'un somni que no pretenia però que m'he trobat i m'agrada. M'acosto al teu
ventre, a les teves sines, a les teves cuixes, als teus cabells perfectes que
reposen sobre el coixí... M'acosto a tu, estirant el braç, amb por, per tocar la
dolça sensació de la teva pell que veig tendre... càlida. M'hi trobo molt a prop,
a frec de la teva pell. He baixat el cap fins a posar els llavis tan a la vora que'
fins i tot, I'aroma ara és intensíssim i m'ho fa oblidar tot; però no arribo a
tocar-te. El vaig resseguint, amb el rostre lleugerament allunyat, com si pretengués que aquest espai buit que ens separa sigui el que t'acaroni i només em
deixo encisar per aquesta sentor que ara rebo amb tota una intensitat inesperada.
L'aire és totalment tebi, el teu cos I'ha anat escalfant, cremant alhora la mena
d'hàlit que I'envolta com una lluna d'hivern. Amb els ulls tancats podria
endevinar quina part del cos hi ha a cada moment a sota dels meus llavis, ben
a prop. Sobre el sexe I'aire és intensament càlid, barrejat amb una humitat que
el fa més i més tebi com si es tractés d'una porta de cambra acollidora. El
ventre és ple d'olors i d'extensions de pell suau i a sobre els pits I'aire encara
és més hospitalari, carregat de tendresa, com dos coixins perfumats on s'hagin
de reposar els llavis.

No em cal obrir els ulls. Em parles amb la llengua de les superfícies del
cos. cada sfl.laba una aroma que ve a llepar-me lacara i que se m'arrapa als
ulls, al nas i a la meva pròpia pell. És així com deixes de ser la filla del rei que
mana cremar filoses oblidant que I'embruix d'una fada mai no S'atura amb res.
És així precisament, com el teu Sexe se'm torna un fus. La filosa amb què
em punxo el dit sent víctima a la vegada d'un encanteri que podria ser la meva
son, o que podria ser el teu bes; però que, de totes, m'escolliria com a membre
d'una història d'altre temps. Com si tu mateixa haguessis pretès des de la teva
condició d'encantada canviar els esdeveniments, intentant de trobar un nou
final al conte que s'ha anat repetint des de ves a saber quin dia. I així donar una
nova sortida al que no et satisfeia, doncs el teu mateix estat et permet, també,
canviar el fil del temps; repetir els somnis bells i esborrar-ne els foscos' Fer
anar les històries endavant i endarrere, segons quina t'agradi més o se't faci

més abellidora.
Sí, per això la porta de la cambra era oberta. El teu misteriós estat et dóna
forces estranyes, uns poders que no hauria pogut ni imaginar i per això em
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somrius, i deixes escampar aquestes aromes. Per això sembles estremir-te ara
que sóc a frec de la teva pell. Per això em parles amb I'hàlit que t'envolta.

I, pit

amunt, el coll... un lloc arrecerat de qualsevol mal, que té olor de
blanc. Ara sé perfectament que em trobo ben bé a sobre els llavis.
L'alé és tan intens que afebleix; endoleix la gola i fa que tot I'aire que passa
a I'esquena es torni buit, lleuger, com si el meu cos comencés a volar entrant
definitivament dintre del teu somni, del teu somni encantat... Aquesta mateixa
lleugeresa fa que l'alè em xucli; m'arrossegui cap a la teva boca que imagino
entreoberta, i d'una batzegada els nostres llavis es freguin fent que els cossos
s'estremeixin de delectació.
sedes

i fil

D'aquesta manera se'ns comença un petó carnós i humit que ens uneix...
Amb els ulls tancats i amb els llavis acaronant-se, sento com se't van obrint els
ulls, a poc a poc. S'obren sense quasi moure's, fins que els atures, en tenir-los
mig oberts, i descobreixes aquesta imatge, aquest cos que portaves moltes
històries esperant... somniant,

Pep Sanromà
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Aquí tens la barcella, Jordi, asseu-t'hi
Lema: Vells averanys
Feia una vintena d'anys, més o manco, que aquell tros de bossot de Borbó
anomenat Felip V, aconsellat per tota una colla de gent de molt altes mires, mal
lletats tots ells plegats, deia, Déu meu, havien decidit manar, ordenar, decretar,
ai!, que Catalunya, Mallorca i tot Crist qui alena fossin, des d'aquell dia i per
sempre més, una reial finca castellana.
Bé. Això passa, sovint. Qualcú et diu: "Tot allò meu és meu, i tot allò teu,
I, au, has de callar. Cops pels morros' Bots a la lluna. I, ja
ho tens compost, Jordi, ara ja t'hi pots bolcar.
també és meu...!".

Bé, val més callar, que no és per aquí per on va el que us volia contar.
Deia, com provava de fer-vos avinent, aleshores, aquell temps, aquí, a la
Reial Vila de Sineu, 1a meva petita pàtria enmig de La Plana, s'hi donaren uns
fets que, per simptomàtics a bastament del nostre posat, fesomia i tarannà, crec
que són ben contadors.

Em diuen Jordi Gelabert i Fontcuberta i som el saig de la vila des de
jovençà ferm, o sia, ja fa molts d'anys, tuadell! Ha plogut moltes vegades des
que em posaren la casaca amb ribets daurats, em donaren aquesta espasa curta
amb més osques que un xorrac i el cornetí, mèèèèc!, de fer crides'
Un matí malaltís de novembre, plou-no-plou, després d'haver ben berenat
de xulla torrada, camallot i una bona tímbola de vi de rapa a la foganya del
celler de Can Font, defora feia un fred que removia les sedes, m'escometé en
Joan Fiol, aquell ximplet llepaculs del batle, ben enmig de la plaça Major.
Havia corregut, ell, i no podia tornar alè. Així com pogué em féu entendre que
el batle volia parlar amb mi tot d'una. Però tot d'una, eh!
Pensau, jo, daixo-daixo, peu rossec, perquè ja són molts d'anys de fer de
puta per no haver après a remenar el cul, sí, em vaig acostar a l'Ajuntament,
tira-tira, un peu davantl'altre però sense gaire presses. Hi vaig trobarel batle
i tots els jurats reunits i amb unes caaaares! Semblava que no havien menjat
calent feia vuit dies.
Ja s'ha calat foc a part o banda, vaig pensar jo'
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Però no. Res no cremava. Resultava que a la sala s'havia rebut un escrit
amb el segell del virrei, en el qual es manava al batle de Sineu que, amb
caràcter de màxima urgència, fes arribar a ciutat, i concretament a la presència
del dit virrei, la "Barcella de bronze de Lo Alt Rei En Jaume II", a fi i efectes
de comprovar que la seva capacitat coincidia amb exactitud amb la d'un parell
que se n'havien fetes per enviar-les a diversos pobles de la part Forana. I que,
les coses, quan estan ben fetes, hi estan, i foris.

L'esglai generalitzat provenia del fet que, ni el batle ni cap jurat ni un, no
tenien la més llunyana idea de la barcella en qüestió, i molt manco d'allà on
podria esser, evidentment,
El dit brunzent i fitorador del senyor batle, m'apuntà al pit amb tanta força
que quasi em foradà el gipó, Tres botons de llautó se n'anaren a porgar fums...

- "I vós, saig, ¿tampoc no heu sentit a dir res mai d'una barcella de bronze
així i així, amb I'escut de la Casa Reial d'Aragó a un costat, i el de la prima
sineuera a I'altre? Eh? L'heu vista a part o banda, qualque pic, eh?"
I jo, així, en fred, mirau, idò no, de tot d'una. Redéu quines cabòriesl Oh,
quina gent! Però, després d'un instant...

- "Ara que ho deis, senyor batle, em sembla que sí que en tenc una de vista
de barcella..., em pareix que aquí dalt, a la sala condemnada que en deim, allà
on arraconam tot allò que no serveix per a res, i no pot cremar a la foganya...,'

- "Uep! Ja m'hi feis contentl Això és un home! Apa duis-la aquí a I'acte.
Venga! Qué no m'heu sentit? Que faceu via vos he dit...!"
-

"Sí, senyor batle".

I, pensau si em vaig posar a córrer, jo. A poc a poc i bona lletra, vaig anar
a cercar I'escala de gat i vaig pujar a les golfes. I sí, efectivament, la barcella,
el llamp de la barcella, hi era, su-allà. Les òlibes hi havien niuat dedins. Sí, sí,
el que sentiu: les òlibes hi havien fet el niu, dins la barcella. Manco mal que
ja era buida de butzetes, ella. Ja us podeu imaginar com estava. Quin rosaaaari...! Plena de pols i oliosos excrements d'olibassa pertot arreu. Uns regalims
com caramells de sucre cremat,.. La vaig devallar com vaig poder a la sala de
Plenaris. Re-cent-llamps com pesava! I quan em veren arribar, va paréixer que
la caixa del pit, la còrpora, se'ls eixamplava una miqueta a tots plegats.

- "Voleu dir que això, és això...?"
- "I jo què sé! M'heu demanat una barcella

de bronze
barcella de bronze...! ¿O no ho és, això, una barcella?"

2ro

i jo

vos duc una
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Idò, sí, va donar-se el cas que sí que ho era aquella, la "Barcella de Lo Alt
Rei En Jaume II". Ningú no ho hagués dit, però. El batle, que sabia prou que
a mi no em podia manar segons què ni segons de quina manera, i menys davant
la gent -en mancaria d'altra, fotre, que jo som una autoritat, també, uh!-, va
fer-me cridar el seu criat, en Joanetxo Fiol, i li féu parar una tauleta de fusta
negra amb un domàs vermell, li va fer donar fregall i lleixiu pertot arreu a la
barcella, i, au, el gran tresor damunt la taula, presidint el plenari com si fos

I'Altíssim.
Llavors..., uh, llavors...! Començaren a discutir, i discutir... Va davallar
Sant Pere, Sant Pau, el Tractat d'Utrecht, el comte-duc d'Olivares, i tota la
borbonia... Semblava que qui manco en sabia, més en deia... Fins i tot un dels
jurats, més curt de gambals que la mitjana de la resta i més dolent que els fems
de colom, proposà annar una milícia i fer front al virrei..,! Bé, ja ho sabeu,
sempre n'hi ha un que pixa fora de test a totes les reunions.
Després d'un estira i amolla, llarg, molt llarg, en primera instància es va
decidir que no, que d'això d'enviar I'estimada i mai no a bastament ben ponderada barcella, que no, de cap manera, que res de res. I ja ho veurem on es
jaurà, en Gelat!
Rallaren gairebé més de tres hores, fins que un, que semblava il.luminat per
I'Esperit Sant, va trobar que s'havien de fer dur dinar, la qual cosa va ser
decidida a I'acte i per unanimitat absoluta. No hi va haver cap dissident ni un.
Dinaren -dinàrem, que jo també hi vaig arrambar les barres, fotre, enfotrat!- de fideus de llebre amb cogomes de I'uf i fritassa de porquim. Ens ho

serviren allà mateix, a la sala de Plenaris; per no perdre temps, deien, imagina't.
Després d'haver dinat, esquit d'aiguardent i ells continuaren la greument
seriosa conversa. Ara, panxa plena, va ser més bo de fer arribar a acords
puntuals i factibles. Batle i jurats decidiren per pràctica unanimitat -i dic
"pràctica" perquè mestre Tomeu Ferriol, com sempre en haver dinat, dormia
com una rabassa i donaren el seu vot per afirmatiu-, deia, acordaren:

- "Que l'endemà mateix, amb el carruatge bo i amb na Ruca i na Grisa, les
dues mules més ràpides, els jurats Aleix Ferrer i Antoni Gili, portarien la
barcella a Ciutat.
Que la durien en tot moment ansa per ansa.
Que no la deixarien de mans en cap situació ni una.
Que en el termini de temps més curt possible, tornarien a la vila de Sineu
amb la dita barcella, ja ho hem dit: ansa per ansa.
- Que no provassin de tornar sense ella'

-
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-

Que, si de cas es torbaven massa a tornar, dins un temps prudencial,
i castigats amb molta severitat.

serien perseguits

- Que així es manava,
I així es féu.

així es signava, i així es faria",

El poble, havent recuperat la memòria de la barcella perquè gent externa
ens ho havia refregat pels morros, recuperà d'ipso facto la "Barcella de Lo Alt
Rei En Jaume II". Les òlibes restaren sense tan luxós niu. A mi, em feren anar
i venir tot lo sant matí i bona part de I'horabaixa. A ca un llamp la timba de
truc de la taverna de I'Hostal vell. I, tira, aquí tens la barcella, Jordi, asseu-t'hi,
si et ve de gust.
Que és de ver, eh?, que és per de més, no sabem apreciar el que tenim fins
que els de fora casa ens ho festegen.
Sempre ho he dit,

jo,

això.

Jordi Gelabert

i

Fontcuberta

Saig de Sineu.

Hivern 1741.

Gabriel Florit Ferrer
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La ferida del temps
Lema: Ahir
Quan Aina obrí la porta de la cafeteria, sentí un tremoleret intern que li
pujava al llarg del bras, però no es deturà i entrà sense vacil.lació, dirigint-se
a una taula que era buida, prop de la finestra, i s'assegué, traient-se I'abric. El
cafè no estava gaire ple, cosa estranya en aquell horabaixa gris i plujós de
I'hivern. Feia fred a fora, però aquí s'estava bé, la temperatura era càlida i
agradable i Aina se sentí reconfortada, encara que sols exteriorment'.' Per dintre
continuava tenint aquella mescla de curiositat i ensurt, i també de temor, com
si el que estava a punt de fer fos alguna cosa reprobable... I no ho era. Ella era
lliure de fer el que volgués i no hi havia per què recriminar-se, però a desgrat
d'aquestes reflexions se sentia com una intrusa dins de si mateixa, com una
estranya que hagués pres la seva pròpia aparença i que estigués asseguda allà
per observar el que passava al seu voltant; com si uns ulls que no fossin els seus
I'estiguessin mirant dins el mirall on es reflectia la seva imatge. Però sí, era
ella, Aina, una Senyora ben conservada, un poc grasseta, amb el rostre encara
fresc i amb la pell estirada... No, no pareixia que hagués complert els cinquanta- cinc anys, potser perquè la popa que li sobrava a altres bandes del cos, li
mantenia fora les arrugues de la cara, bé i discretament maquillada, apareixia
plena d'una serena i madura bellesa que encara feia goig, i això li agradava.

"Deu ser I'etern femení"

-

es digué.

Apartà I'esguard del mirall, pensant que la senyora que es veia dins ell no
estava malament del tot, ni representava I'edat que tenia. Duia els cabells rossos
ben pentinats i anava ben vestida. Havia anat a la perruqueria i havia triat amb
molta cura el vestit; es decidí pel conjunt blau marí, que tothom li deia que la
feia més primeta, S'havia calçat unes sabates de tacó alt' i això que la cansaven
molt, perquè li estilitzaven les cames, un poc més gruixades del que a ella li
hauria agradat. Mai no li havien agradat les seves cames, ni quan era jove i ben
primeta, sempre les havia trobat mal fetes i massa fermes, però això no havia
llevat gaire encant a la seva jovenesa... Sí, cle joveneta, havia estat bastant bé,
i encara ara, ningú hauria dit que tengués passada ben bé la cinquentena.
preguntà què volia prendre i ella li respongué que unes
torrades amb mantega i un cafè amb llet. Mentre esperava mirà per la finestra,

El cambrer li
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al carrer... Encara no el veia. Era prest; havia arribat més d'un quart abans
d'hora. Ho havia fet a posta; volia tenir temps de tranquilitzar- se un poc i
provar de fer callar el tumult de sensacions que trontollaven dins el seu cor,
sense aconseguir-ho. No sabia bé què era allò que sentia, però els sentiments
més dispars se li embolcallaven a l'ànima i ella no podia treure'n res en clar.
obrí la bossa i tregué la carta per llegir-la novament, i després de fer-ho es
quedà pensativa, evocant els anys, quasi d'infantesa, que aquella lectura li
havia duit al pensament.
Es recordà nítidament amb I'uniforme del col.legi, negre, paletjat, amb coll
blanc i un cinturó amb sivella d'argent que tenia gravat I'escut del col.legi.
Duent aquest uniforme, ella, amb quinze anys, havia conegut en Gabriel, una
tarda pel passeig del Born... sí, es recordava a si mateixa amb els cabells llargs,
que recollia amb un monyo al clatell, rosseta, alta, però quasi una nina; i també
el recordava a ell, que en tenia devuit i era alt, ros i ben plantat... Recordava
l'impacte que va fer al seu cor innocent d'al.lota incipient... s'enamoraren.
Amb tota la ingenuïtat dels seus pocs anys i de la seva inexperiència, però fou

un amor amb força sobresalts i ple d'episodis angoixosos, puix que els pares no
la volien deixar sortir amb ell perquè la trobaven massa jove, Llavors els pares
eren molt estrictes, no com ara que els fills comanden. Aquesta circumstància
va originar una rancúnia, per part d'en Gabriel, vers els pares d'Aina, la qual
cosa li proporcionà molts de disgusts. Foren temps de sofriment que la marcaren d'una manera forta i traumàtica, durant els quals havien recorregut a tots els
subterfugis per poder veure's ni que fos per uns pocs instants... però arribà un
dia que es cansaren d'aquella lluita i I'amor, ple d'ansietat, no va ésser suficient
per superar tantes dificultats, i ell es va sentir fart d'esperar-la debades, i
començà a beure i anar amb companys que no li convenien gens. La seva relació
es deteriorà, i aquell amor que havia imaginat tan bell, que havia idealitzat tant,
degenerà en una canera d'obstacles que cada dia havia de vèncer... van ser uns
anys dissortats amb qualque engruna de felicitat, que prest se fonia davant els
nous entrebancs que sorgien contínuament; i quan, a la fi, els pares la varen
deixar tranquil.la, ja era massa tard. Gabriel havia canviat molt, ja no era I'al.lot
enamorat que I'esperava hores només per estar una estoneta junts, que I'acompanyava al col.legi d'amagat, ple de joia i d'esperances per al futur... S'havia
tornat agressiu, sempre amb retrets que fer-li; ara no era gens puntual, ara era
ella la que esperava llargues estones, i quan compareixia, sempre amb dues
copes de més, les discussions no paraven. Ella aguantà fins que se'n va cansar...
I tot acabà amb un regust amarg i melangiós. un trist final per tants de somnis
compartits i tantes il.lusions edificades al voltant de la confiança i I'estimació
que es tenien, però que no va ésser capaç de superar la murada d'obstacles que
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s'hi oposaven... Va ser el seu primer amor, el primer sofriment i el primer
desengany

i li

ensenYà a viure,

El cambrer li dugué el que havia encarregat, i Aina, lentament, començà a
posar mantega a les torrades. Tornà a mirar pels vidres; ell no venia, encara era
prest. O potser se n'havia penedit i no vendria?
anys que no es veien!
Bé,.

I si no es coneixien? Feia tants

La vida havia passat. Aina es casà i tengué quatre fills que ja

eren

casats; tenia cinc néts i feia més de tres anys que era viuda. Havia plorat molt
el seu home, però el temps I'havia agombolada i havia eixugat les seves llàgri-

mes... El temps no perdona cap ferida, consola i fa oblidar. No és que ella
I'hagués oblidat, però ja no sentia aquell dolor viu i sagnant quan pensava en
ell. Vivia tota sola, veia els seus fills i néts amb molta freqüència, mes tenia la
vida ben estructurada, i un grup d'amigues, amb elles anava a conferències,
actes culturals i altres activitats que li omplien els dies; endemés tenia la
música, la clàssica s'entén, que I'acompanyava sovint i la feia gaudir profundament. La seva vida era tranquil.la, reposada, sense grans esdeveniments ni
grans esperances, però almenys tenia una agradable rutina, la qual feia molts de
ir"ro, qu" ,", no I'ult"ruuu. La jovenesa era molt lluny, i aquell Gabriel de la
seva adãlescència era un record un poc amarg que a vegades li venia al pensament. Sabia que s'havia casat i que la dona morí prest, deixant-li dos fills'
També sabia que els somnis que ell tenia de ser capità de vaixell i recórrer el
món havien esdevingut reduits a seure darrera una màquina d'escriure en una
oficina d'assegurances. Tot molt prosaic i vulgar. Qualque vegada I'havia vist
pel
carrer, p"iò dutr"tument no sabia el que s'havia fet d'ell. I ara, de sobte,
^havia
rebuiaquella carta desconcertant. Era d'en Gabriel, li deia que la volia
veure, que prifuuor no desatengués la seva súplica, que per ell era important...
L'esperaria a aquest cafè, a tal dia i a tal hora, que era avui a les set.

Aina romangué tan astorada que a penes ho podia creure' En principi va
pensar: -"no hi aniré"-. Però llavors li entrà una mena de curiositat per aclarir
qu" volia després de tants anys, i a poc a poc va fer-se a 1a idea d'acudir a
"t
la cita, de rememorar tantes coses passades de llur joventut, i al mateix temps
començà a sentir-se desassossegada, amb un temor indefinit, una inquietud
emboiáda, que la feia sentir-se malament. De què tenia por? No ho sabia' ¿Per
ventura dels fills, de les seves amigues, del que dirien si ho sabessin? Una
senyora major acudint a una cita com si tengués vint anys... Aina sabia que no
era aquest ãl motiu, però continuava sentint quelcom incòmode a dintre seu.
Ara, mentre seia al cafè que s'anava omplint, entre la remor de les converses, sentia augmentar aquell temor. Es va mirar de bell nou al mirall.'. I de sobte
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comprengué la causa. Tenia por de trobar-se amb Gabriel, por d'ella mateixa,
de parèixer-li vella i grassa i arrugada, d'oferir-li una imatge trastocada, ridí_
cula, com una caricatura de la joveneta que ell devia recordãr... sí, aquesta era
la seva por' La idea era un poc beneita, però li havia passat tota una vida per
damunt. Estava canviada i tenia por del seu judici.

Guaitant-se en el mirall, ara no es trobà com abans. pareixia que amb uns
minuts havia engreixat més, que els seus ulls no tenien brillantor i els cabells
eren de color de fregall; el conjunt blau marí ni I'aprimava ni I'afavoria; les
cames' malgrat els tacons alts, eren com mai, gruixades i mal garbades... Es va
veure horrible. Amb un impuls dels seus s'aixecà de la cadirá per fugir de la
figura del mirall, però una veu la immobilitzà tot de cop.
- Aina...

Es girà i, el va veure davant ella... sí, aquell home era en Gabriel, un
Gabriel desconegut que li allargava la mà. Només va encertar a dir:

-

Gabriel...
De sobte tota la por

li havia fuit, recobrant la confiança en ella mateixa.
s'havien assegut i Aina el mirava un poc commoguda, ,"nr" gosar torbar el
silenci que s'havia alçat entre ambdós; amb una mirada ràpida Ãina havia vist
els estralls que el temps havia fet en ell; encara guardava unu upar"nçu esvelta,
però sols era aparença. Fixant-s'hi bé, va veure que duia l'ãsquena un poc
ajupida, com si quelcom li pesàs massa, i els cabells que havien esiat tan rossos,
eren quasi blancs, sobretot a les polseres; I'ample front era ple d'arrugues i els
ulls de color de mel que recordava eren boirosos i entelats rera el vidre de les
ulleres, però l'esguardava amb admiració.

Tot d'una t'he conegut. Estàs esplèndida, de veres.
Ella no va voler mentir dient-li cosa semblant i només va a encertar a dir:
- I tu, que tal estàs, Gabriel?

-

-

Jo...

ja

veus, un desastre.

Hi va haver uns instants un poc violents, uns instants de silenci, en què cap
dels dos no sabia què dir... Llavors en Gabriel li va prendre la mà.

-

Te vull dar les gràcies per haver vingut, Aina. Tenia por que no vengues-

sis.

- He vingut per curiositat. Volia saber què volies de mi.
- I m'has fet feliç. ¡Feia tan de temps que volia veure't!
- I per què, Gabriel? Han passat tants anys sense saber un de I'altre!

què, doncs, has volgut veure'm?
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Gabriel va romandre callat. Mirà per la finestra sense veure res. La fosca
eraja al carrer, però ell no mirava la fosca, ni la llum de les faroles, ni els arbres
un poc més enfora... Ell mirava més enllà de tot això, vers un punt invisible que
potser sols era a la seva ment... Ella respectà aquella pausa sense retirar la mà,
que en Gabriel li retenia.
- Te diré per què he volgut veure't, Aina. Tu sempre has estat un bell
record que he guardat dins mi. No et diré que sempre t'he estimat, seria mentida;
vaig estimar molt la meva dona, però no t'he oblidat mai, sempre has estat una
bella pàgina de la meva vida, la primera pàgina d'amor, i això no s'oblida mai...
Ens vàrem haver de separar, coses que passen... No don la culpa a ningú, sols
a mi mateix... Et vaig fallar, Aina.
O jo a tu, Gabriel. Estàvem cansats de lluitar i érem massa joves.

-

Te vaig estimar molt, Aina...
Jo també, Gabriel. Però, per què recordar-ho? Tot ja és mort.
Sí, tot ja és mort. La vida ho ha matat. La vida tot ho mata.
Per què dius això? La vida pot esser molt bella.
No per a mi, Aina. He vengut a acomiadar-me. Me'n vaig. Tu ets una de
les persones que volia veure abans de partir. Com el darrer desig d'un condemnat...

-

D'un condemnat? No t'entenc. On te'n vas, Gabriel, de viatge?

Ell somrigué un poc

-

tristament.

Sí, un viatge molt llarg... Tenc un càncer, Aina, no em queda gaire temps

de viure.

Ella quedà esglaiada.
- Déu meu! Un càncer! No es pot operar?
- Ja ho han fet, però ha estat inútil. S'ha reproduït.
Aina

-

li

estrenyé la mà.

Ho sent, Gabriel, de veres... ¡Quina angúnia deus sofrir!
Sí, però no vull la teva pietat, vull la teva amistat, la teva comprensió'
La tens, Gabriel, de tot cor'.' I els teus fills?
Són casats, tenen la seva vida, no els faré gaire falta.

Però em sap greu deixar-los.

Aina callà. una ombra negra cobria les paraules d'en Gabriel i ella no va
trobar res a dir.
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Així que aquest era el motiu de voler-la veure. -"Com el darrer desig d'un
condemnat"- Pobre Gabriel! Ara s'explicava la raó d'aquelles ulleres moradenques que rodejaven els seus ulls, el color terrós de la seva cara; era trist,
terrible, el que li succeïa, Recordava I'home jove i alt de les seves joventuts...
El que tenia davant no era més que una imatge desdibuixada del que era antany.
Sentí dolor per aquella vida malmenada i pel seu final que s'acostava.

-

Quan de temps, Gabriel?
Uns dos mesos, per ventura menys.
Sofreixes molt?

Sí, a vegades sí, però tenc calmants que m'alleugen una mica.

Féu una pausa

i

llavors exclamà amb veu amarga:

Quin desengany la vida, Aina, quin gran desengany!
Ella medità les seves paraules. Primer s'havien quedat sense els essers que
estimaven, llavors la tristor, la soledat... Sí, era una estafa. Sentí que qualque

-

cosa es rebel.lava dins ella.

-

Sí que ho és, Gabriel, un gran desengany.

Sobtadament li semblava a Aina tan ridícula la por que havia tengut de
parèixer-li vella i arrugada, que internament se sentí avergonyida. Quina vanitat més ximple i superba! Ell havia vingut amb el seu dolor i el seu esbucament
físic sense por del que ella trobàs. Interiorment es recriminà la seva frivolitat..,
Que pobre es trobava davant la tragèdia d'en Gabriel i que absurdes i puerils
les seves raons! Baixà el cap sense gosar mirar-lo per por que en Gabriel ves
el reflex d'aquelles reflexions que I'atordien i la feien sentir humil i agraïda per
la seva salut.

Ell havia pres un conyac i va semblar que un lleu color li pujava a les
galtes; es tragué les ulleres per fer-les netes amb el mocador i Aina besllumà
un poc del color de mel d'antany, quan tota la il,lusió del món glatia en el seu
esguard,.. Que difícil era la vida!
No es digueren gaire coses més. Ell no li preguntà per la seva família, ni
què feia, ni com estava. Era obvi que no li interessava. Ara es miraven amb un
somriure un poc tremolós, estrenyent-se les mans llargament, dolçament, com
si amb aquella estreta volguessin creuar damunt quasi quaranta anys de separació, i llurs ànimes tornassin a trobar-se, a reviure tantes coses de la jovenesa, tants de moments viscuts, que es feien presents al contacte de les mans, que
tornaven a esser amigues.
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Romangueren llargament en silenci, un silenci cordial que s'havia establert
entre ambdós i, més tard, quan les campanades tocaven les deu en el rellotge,
ella rompé el mutisme.

-

Me n'he d'anar, Gabriel, és tard.

L'home la mirà intensament durant uns segons.

-

Sí, és tard. Gràcies per haver vingut. M'has fet molt de bé.

Si vols que torni, tornaré.
No, Aina, ja t'he vist.,. Tu fores la meva primera il.lusió i també ets la
darrera. Era un desig molt estimat que tenia, de veure't. Tu I'has complagut i
t'ho agraesc, t'ho agraesc de bon de veres.

- No sabré res més de tu, Gabriel?
- No, no vull que vegis com vaig morint a poc a poc...
- I res més?
- Res més, Aina; llegiràs I'esquela en el diari". Aleshores

et deman un

record per a mi.

No deixaràs que et vegi una altra vegada?
- No. Seria dolorós i potser desagradable per tu. Ara encara m'aguant. Però
m'espera un gran i terrible decaïment físic, les acaballes d'un home..' No,
m'estim més que no me vegis. Gràcies, Aina, pel teu oferiment, pensar en

-

aquesta tarda m'ajudarà.

Amb una immensa tristesa, Aina es posà I'abric; sentia dins el cor un
bategar fort com si li anàs a rompre el pit, i de sobte, unes llàgrimes que no
pogué deturar, li rodolaren galta avall' Ell les va veure.

-

No ploris per mi, Aina.

No plor sols per tu, Gabriel. Plor per tot, plor per la vida, que ens pot ferir
tant, plor perquè jo també me sent tota sola i trista, plor, en fi, perquè tot és

-

injust

-

i

tan difícil...

Sí que ho és, Aina, molt difícil.

Sortiren al carrer, on començava a ploure
arbres. Feia fred

i la gent passava

i

un vent fort empentejava els

de pressa.

Es miraren una llarga estona sense parlar. Els dos sabien que no es tornali acostà i el besà, amb tendresa, a la galta'

rien a veure més. Aina se

-

Per tot el que no va ser, Gabriel. Adéu. Et recordaré.
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-

Jo també. Gràcies per tot. Adéu, Aina.

Ràpidament ell desaparegué rera un cantó i Aina va romandre uns minuts
immòbil, sentint un brogit d'emocions que no era capaç d'ordenar dintre el seu
cor. Caminà cap al cotxe, el posà en marxa i desfilà, avingudes avall, cercant
el refugi de ca seva, on estava segura que el tumult que sentia dins ella se li
desferia en plors, descarregant així el pes que s'amuntegava en el seu pit.
Darrera ella la fosca anava acaramullant ombres i ombres, i davant, I'aigua
relluïa damunt els camins d'asfalt, que era com un espill banyat, on es reflectia
la lluïssor dels farols, com si fossin cuques de llum gegants, que foradaven la
pluja espessa de la nit.

Concepció Coll Hevia

220

Narració curta

ANY

1992

Lø moixa
Lema: Banyalbufar
Estic ajaguda sobre la catifa del menjador. Alguna cosa em molesta
I'esquena

i pens que un canvi

a

de postura ho pot solucionar. Aleshores, m'assec

i

escolt la remor del vent. No hi ha soroll. El veïnat està tranquil; la noia del
tercer no canta i el lloro del quart deu dormir la sesta. Només els vidres que fan
paret amb la cuina tremolen; dintre, hi veig reflectida la finestra principal. No
hi fa fred aquí dins. El sol entra i em cobreix com una flassada de llana dolça.
M'encalenteix els muscles i em fa sentir plena de vida. Fins i tot em vénen
ganes de fer un estirament ben gros, per desentumir els ossos, deixondir el
cervell, De cop, se sent lladrar un ca (no n'he vist molts, però sé que són uns
éssers peluts, agraïts i plens de puces); m'hauré d'enfilar a la taula per veure
com és i, mira'I, ja ha fet una gràcia davant I'entrada de I'edifici (en sortir de
casa, ja li amollen. Això també ho sabia dels cans). L'amo mira per tot arreu;
sembla empegueït, però encara no ha tret (ni treurà) de la butxaca un paper per
recollir el regal. Crida el seu millor amic i comença a caminar de pressa, com
si I'encalçàs la policia. Llavors, un altre dia, a la feina, probablement es queixarà de com estan de bruts els carrers i dirà que ell paga els impostos perquè
els facin nets, aquests poques-vergonyes de I'Ajuntament. Què hem de fer? El
món és així; i jo el contemplo des de la finestra del menjador, en silenci, amb
humor, amb fàstic de vegades, perquè el món és per riure i per plorar al mateix
temps.

Vaig a mirar el calendari. M'agrada saber quin dia em trob. Qualque
temporada he perdut la noció del temps

i

ha vengut Nadal sense tèmer-me'n.

No és que per a mi siguin molt importants les festes, és que m'estim més
prevenir-me. M'explic. Quan s'acosta aquest temps de llum i joia, ella cerca

pels armaris un caramull de capses, capsetes i capsotes i enllesteix una mena
d'arbre del qual pengen unes bolles lluentes. També col.loca damunt I'aparadora una maqueta d'un jardí surrealista amb figures estàtiques. Tot això, juntament amb el renouer que fa la gent que ve per casa em produeix un efecte
d'esverament total. Em pos histèrica i, si no estàs prevenguda i m'amagàs allà
on no em poden trobar, succeiria el que va passar el primer any de viure aquí:
el ventre se'm va descompondre per mor de la nerviada i vaig anar cop-piu
durant quinze dies horrorosos d'entrades i sortides, d'udols i xiscladisses.
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Tanmateix, tot té el seu aspecte positiu. parl de I'arbre i del jardí. El primer
cop que el vaig veure no el vaig reconèixer, perquè jo sé com són els arbres i
allò no s'hi assemblava gaire. Després vaig sentir que I'anomenaven ..Arbre de
Nadal" i vaig saber que érem a Nadal i que allò era un arbre. L'única gràcia que
posseeix aquest objecte (estèticament és insalvable) resideix en les bolles lluentes que hi romanen penjades. Si les toques, es mouen; si les colpeges, cauen i
es trenquen. També es pot fer tombar I'arbre, però ja és més difícil. No he
arribat a tenir força a bastament. Per ventura enguany, que som més grossa, ho
aconseguiré. Quant al jardí, quina meravella! Fa dos anys vaig amagar una
doneta de fang sota la tauleta del televisor i la vaig fer tornar boja a ella. L'any
passat simplement vaig estirar la tela que servia de base i m'ho vaig carregar
tot. Però em va sortir car; m'aglapiren i em posaren el cul ben blau. paciència.
La pròxima vegada ho faré quan no hi hagi ningú i m'ajauré un parell d,hores
davall el llit petit, fins que ella se n'oblidi. crec que, si vull viure molt de temps
ben alimentada, he de desenvolupar la capacitat de I'intel.lecte al màxim. Tot
està en la idea de fer-li creure que sempre jugam ella i jo, i que I'estim, i que
no puc viure sense ella, i que, quan no hi és, el món esdevé trist i fosc, com una
nit sense lluna.

La claror del dia s'arrossega just pel punt de l'estora on ho sol fer

a

aquestes hores. No estaré molt a sentir-la arribar. La porta d'abaix, les petjades
a les escales, rítmiques i familiars, la clau, una rodada, una altra i, despréi, per

fi, la veu melòdica, clara i

sonora. Bé, d'acord, seré sincera; en realitat, és un
aldarull que desperta I'estòmac i el reconforta, perquè sap que Ia cridòria es
relaciona directament amb allò que anomenen omplir el gavatx. Hauria d'esser

i acudir a fregar-me per les seves cames,
però com que la ració és segura i estic ben calenteta al sol, pas de qualsevol
efusió gratuïta. Ella s'acosta i em demana com va (m'acarona el cap, les orelles,
no em desagrada), si he fet qualque desastre.
més agradable, per ventura, més pilota

Doncs sí que n'he fet una de ben grossa, però com que no puc parlar, acluc
els ulls i faig cara de bona nina. No em moc, no contest, només la interroga el
meu olfacte (quina olor més raral sembla que hagués trepitjat una merda aquesta)
i ella es dirigeix cap al vestidor (on deixarà la roba que duu, la bossa i les
sabates que fan tuf de merda i sortirà vestideta amb una mena de dues peces
buatat, de colors estridents que li està un mal-te-toc- pesta). Ara ve quan m'he
d'amagar. Si no ho faig, me'n duré una batculada i no tenc ganes de rebre. Amb
la panxa buida, no; més tard, en haver-me inflata de croquetes de sarmó, qui
sap. Hi ha hagut sort; la porta está oberta i vaig cap a les habitacions. Entr dins
la més petita i m'enfil damunt el prestatge on dorm, avorrida per la quietud, una
bossa de viatge negra. M'introduesc en el seu si matern. Mai no em trobarà. si
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fer-ho. Quina comoditat! Ara escoltaré tot
quant passi amb molt de silenci. No em puc permetre el luxe que em descobreixi. Li he compixat la moqueta del vestidor. Al racó de darrera la cadira, hi ha
una taca més fosca que es destaca per la pesta que desprèn (diuen que és tan
horrible, però jo necessit sentir la meva pròpia essència per saber que som viva.
Em mareja tant la pudor que fan ells!). Segur que ja I'ha vista. Silenci, tensió,
ara I'ensuma, s'agenolla i hi fot el nas damunt. De sobte, un crit, un renec i un
"on t'has ficat, punyetera?" Passes, "et trobaré", amenaces, ràbia. Jo faig un
sabés riure, ara seria el moment de

badall dins la bossa. Hauria d'aprendre a tancar cremalleres, però és molt
difícil. Així no sentiria aquest escàndol, per un no-res, quina estupidesa. Hauria
d'entendre que, quan em trob tota sola, m'agrada escampar la meva presència
per la casa i passejar-me sentint-me per tot arreu, destriant els aromes més
subtils i cercant una altra possible evidència de la meva espècie. És co- quan
m'esmol les ungles al sofà. Així tothom sap que és meu perquè la flaire I'envolta i el fa meu, tot ben meu. Bé, no fa res. Ara m'agombol un poc més aquí
dins i quan li fugi I'endimoniada, sortiré a menjar-me les croquetes que fan
gust de salmó sintètic, de cartró usat, de fàbrica bruta, però que, segons ella,
tenen tantes vitamines i són tan bones per al pèI, per a les dents i per a la vista,
que, en rosegar-les, pens que deu esser veritat i procur ignorar que s'aferren als
budells i que m'inflen les entranyes.
La nit ens ha cobert una vegada més i la lluna es passeja entre les llumetes
que pinten el cel. Abans, la nit i el silenci es podien relacionar, però a ciutat
això és fora de lloc. Seguit, seguit, passen cotxes i persones que riuen i canten.
A la clínica del costat se sent una remor d'entrades i sortides que em mareja i
ell, immobilitzat pels seus somnis, ronca com un vertader seductor (si no fos
així, ella no ho aguantaria).
És curiós que les parelles humanes s'ajuntin per a sempre. Em crida I'aten-

ció que un home i una dona en la seva plenitud sexual perdin el temps compartint també tots aquells moments que no estan al llit. És tan estúpid! Sobretot,
quan aquests moments són tan mals de passar com en el seu cas. Ella, en
arribar, es posa a treballar a la cuina i a posar la taula, però no menja res fins
que ell no arriba (això és una altra cosa que no he entès mai). Ell ve mort de
fam i de cansament demanant què hi ha per dinar. Després s'asseu a la butaca

i es condorm

pesadament. Sembla un sac. No parlen, no es toquen, no riuen; es
dediquen a deixar passar 1'estona fins que torna a esser hora de preparar 1'àpat
del vespre i llavors es posen la tele. De vegades, però, criden i s'insulten, es
renyen i discuteixen sense ordre. A ell se li encén el rostre; a ella li surt aigua
dels ulls i m'acarona el cap i la panxa amb la boca torta i les parpelles vermelles. Quan ocorren aquestes coses, don gràcies per no tenir el privilegi de la
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paraula. Sé que si jo pogués xerar, també diria pensaments feréstecs i em
penediria després d'haver-ho fet. Tot això em fa pensar que tant un com l'altre
viurien millor pel seu costat, sense cap mena de compromís que els lligàs a una
casa i a un món comú, al meu estil, tractant de divertir-se al màxim tot sol o
acompanyat, vivint el present i assumint el paper de cigala (les formigues són
avorridíssimes).
Què és aquest renou? Crec que acaba d'arribar... Sí, és ell, el meu estimat.
No passa cap vetlada que no s'acosti a miolar per aquí baix. Jo, que estic boja
per ell, escolt la seva veu dolça i els seus missatges enredosos amb delit. Fix
el nas a la finestra i el contempl al.lucinada, com si fos l'únic exemplar masculí
de la meva raça que hagués vist mai. Bé, de fet, va esser el primer mascle en
el qual vaig reconèixer quin aspecte tenien els mascles de la meva espècie. Era
una nit que m'assemblava a aquesta i jo sols havia complit cinc mesos, però ja
notava al punt més interior del meu cos una sensació estranya, com un desig
d'alçar els darreres contínuament. El foc m'omplia els baixos i jo cridava la
meva ànsia arrossegant-me per terra. Ella m'aviciava més sovint i em deia
"pobreta meva!" Ell es compadia de mi, però es cansava aviat. Cap dels dos
podia entendre res de res. Només esperaven que m'aturàs de fer espants i

parlaven d'unes píndoles alleugeradores dels meus mals. Ara ja m'hi he acostumat. sé que mai no em deixaran sortir d'aquí i per això fix el nas a la finestra
i veig el seu pèl roig, els ulls rodons i lluents com pedres precioses. Em mira
i el mir i després d'una estona s'acaba tot. Encara que en tengui d'altres, és
fidel a la visita. Això m'ha de bastar. No puc fer altra cosa que resignar-me i
valorar el fet d'estar ben mantenida tota la vida, de dormir damunt I'estora al
costat del radiador i d'esser considerada un membre més de la família. He
d'oblidar I'eterna virginitat i esborrar del cervell els instints de reproduir-me.

No em trob gaire bé. Hauré d'empassar-me un grapat d'herbes del cossiol
groc. Potser hagi abusat del pollastre, però era tan bo! (quan em posen un plat
de menjar de veres no em puc aturar). I aquestes cuixes que ja no són el que
eren. Abans estava més grasseta aquesta. Ara tot són ossos. Estirada com estic,
sempre dormia com una rabassa; ara, he de trobar la postura. Tenc el ventre
com una xeremia i... Ja està; quin gust. De moment dissimularé i sortiré a fora.
Al pati s'està molt bé quan no hi fa fred. Més tard hi rornaré i jugaré amb els
cordons de les sabates. Li encanta.
Tanta sort que entrada de fosca no se sent massa xerrameca pels pisos. La
del tercer surt a replegar la roba. La del segon renya el seu home en un to
raonable i els nins ja tenen la truita dins la boca i no piulen. Quina felicitat! Ve
el bon temps: fora estufes i radiadors, fora estores! Visquen el sol i les nits ca224

loroses! Sols finestres obertes i aire suau. I la casa no fa pudor d'aquells
cilindrets que es calen foc i que foraden els pulmons. És una delícia. He
d'admetre que si bé la meva vida és una agonia, existeixen algunes coses bones.
A pesar de tot, en poder, me n'aniré. Començ a estar un poc farta de nutrició
perfecta i de benestar inútil i gratuït. No servesc per a res. Ni tan sol som
garrida (perquè la gent digui "Oh, quina moixa més plantosa!"). No. Som negra
i petita i no estic gens grassa. Tenc el pèl curt i cara de mala llet. Això sí, som
ben deixondida. Qualsevol, gràcia que em mostrassin I'aprendria, però no vull.
Ja està bé d'esser l'animalet de companyia que, a més a més d'estimar I'amo,
l'ha de fer riure. Per aquí no passaré. Abans agafaré el bolic i partiré a veure
món. Però aquesta serà una altra història.

Antònia Capó Amengual
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Planta cinquena/porta tres
Lema: Enjolit
L'Ernest arribà a la porta de I'immoble del carrer 10, números 24-26, en
el qual residia ja feia un munt d'anys.
Premé el cinc, tercera a I'intèrfon. Obrí el cancell. Es dirigí devers I'ascensor. El cridà. En pocs segons el tingué a l'abast. S'obrí la porta. Hi entrà.
Pressionà, de cor, el disc del seu pis. Tot seguit, I'artilugi, inicià I'escalada. Es
deturà a la planta cinquena. En sortí. La porta tercera era entreoberta. Rosa, la
seva muller, l'esperava, el cap defora:
- Hola!.
La besà. Entrà. S'adreçà cap al bany. En sortí amb un xandall còmode i
enfilà cap a la cuina/office. Era el recorregut de cada tarda, en arribar del
treball, els dies feiners. Era el trajecte rutinari que feia, ja, d'ençà trenta nou
anys: una feliç i agradable monotonia. Sempre la taula a punt per dinar. Però,
en aquella ocasió la taula era buida. Solitària. Un desert damunt les tovalles. El
més calent, encara, era a l'aigüera. Almenys, aquesta en fou la deducció, en
veure aquella soledat, anòmala, que per primera vegada, al llarg del temps, li
entristia els ulls. Va guaitar la seva dona: Aquesta, tranquil.la, impàvida, distreta com si res d'especial no succeís. Ernest, arrufà el nas, es gratà cella i cella,
feú una ganyota de sorpresa. Romangué pensatiu una estoneta. I a la fi:

-

Què passa?...

Rosa, amb un quasi imperceptible moviment de cap assenyalà la porta
d'accés al menjador. S'hi adreçà. L'obrí. Sense dir res, i valent-se d'un gest
amb l'índex, prou entenedor, invità el seu marit a seguir-la i entrar-hi. Una
vegada dins, es diluí I'enigma. L'Ernest restà amb un pam de nas. Per un
moment havia cregut -no sabia per quins set sous- que aquell migdia/tarda no
buferia cullera, però en observar l'abundància i qualitat de vianda i begudes que
inundaven la taula, agençada amb flors i els canelobres de les grans solemnitats,
restà perplex. Si el punxen, no li surt sang. No entenia res. Es fiblà la memòria
intentant fer-se amb la causa d'aquell extraordinari que hauria satisfet al més
exquisit i primmirat dels gourmefs... Ernest, talment que fos una pilota de
ping-pong volava des dels ulls de la seva cònjuge a la manduca de la taula i
d'aquesta al rostre de la seva muller. Una i altra vegada. Munió de vegades.
227

Certanten literari de Castellitx
Intentà de treure'n I'entrellat: Mirà el seu rellotge/calendari... Va encantar-se
guaitant les flames dels canelobres. Encara, un darrer esforç. A la fi, mormolà:

-

No entenc res!...

Rosa, vint anys, tot just estrenats, acabava d'entrar al vestíbul de I'immoble 10, números 24-26. Emancipada de la seva famflia, anava a prendre possessió del pis que hi havia escollit i comprat a terminis. Curiosava I'estructura...
Badocajava la decoració del vestíbul... Respirava I'aire tot impregnat de pintura
fresca... No I'apressava res... Satisfeta que fou la seva tafaneria i quan emprenia
camí vers I'ascensor, s'adonà que acabava de creuar el dintell un jove, més o
menys de la seva edat -més aviat més que no menys- que li desvetllà, insospitadament, aquella talent i espontània atracció vers el sexe oposat, motivant-li
un impacte físic súbit i una acceleració emotiva -el seu cor augmentà llarga
estona els batecs- com mai res ni ningú no li havien ocasionat. Ni somniant
dormida, ni caboriejant desperta. Fou el típic dardell de Cupido. La seva reac-

ció: així de puntual i definitiva. Ell o ningú!
El jove, versemblantment tímid, passà a prop seu, com ignorant-la, camí de
I'ascensor. Com distret, però, no pas del tot...
El primer impuls instintiu de la Rosa, fou seguir-lo cap a la cabina, Però,
no! A velocitat supersònica el seu cervell havia traçat un pla per fer- se seu
aquell xicot. Un objectiu i mitjans per aconseguir-ho que suposaven una prometença, com a contrapartida. Gairebé un cilici obstinat i permanent. Un secret
per endur-se a la tomba...
Pujà, a peu els cent vint graons d'escala fins arribar a la seva porta. Assumí
aquella decisió, bo i sabent, que hauria d'acomplir-la sempre més. Mai més no
podria valer-se de 1'ascensor. Mai més...
- Quants esglaons li caldria petjar al llarg de la seva vida, si el seu propòsit
no fallava?...
Va mirar el rellotge. Dia: -3.9. MO. -Hora: 15.15. -Calendari: 1950
Va anotar a la seva agenda: És el meu destí.
Els veïns de l'immoble no es feien entenent que un ascensor nou i d'una
prestigiosa marca industrial pogués cada dos per tres, espatllar-se. Els tècnics
detectaven defectes de funcionament inversemblants i injustificats que no sabien
a quina causa atribuir, si bé, indubtablement, havien d'ésser deliberadament
provocats. La cabina romania gairebé sempre inutilitzable amb les consegüents
molèsties per als usuaris. Fins que arribà un moment en el qual hom començà
a sospitar que el causant de la malifeta havia d'ésser algú d'ells mateixos. Hom
sospitava de tothom. Però qui més allunyada romania de sospita era la Rosa ja
228

Narració curtq
que, mai, mai no es valia de I'ascensor per fer o desfer els cent vint esglaons,
funcionés o no I'ascensor. Addu|a, ella, quan I'ocasió ho propiciava, que la
seva actitud responia al criteri, que, així, practicava un bon exercici que li
estalviava temps -anar al gimnasi- i diners. Altrament, malgrat la cura en
vigilar qui podia ésser el subjecte causant de I'atzagaida, mai, no se'n tragué
I'aigua clara. Tots els esforços per descobrir-ho -i no foren pas estalviatsfracassaren..,

Rosa, cada dia més enamorada del jove, aprofità les deficiències de l'ascensor, per dur a la pràctica el seu pla. S'ho feia venir bé per coincidir amb
I'Ernest i com que no hi havia cap altra solució que la de pujar, gtaó a graó,
es valia d'aquesta, per a ella, favorable circumstància per entaular-li conversa'
I, mica a mica, el tracte s'anà aprofundint, intimant. Es tutejaren, I'Ernest i la
Rosa. I s'esdevingué f inevitable: es prometeren i casaren I'any següent.
Registre matrimonial. -Dia 3.9.Su. -Hora: 15.15. -Calendari 1951.
L'ascensor continuava amb les seves avaries. Si bé no tan freqüents i
menys duradores. L'ús n'esdevenia ja gairebé normal llevat d'aquests breus
períodes. Però, la Rosa, dia rere dia, mes rere mes' any rere any' mai no
I'utilitzà. Ni en temps de gestació ni per cap motiu, malgrat que els anys anessin

abaltint el seu cos.

-

No entenc res !
No entens res?, féu la Rosa.

S'assegueren, menjaren. Conversa: L'habitual, la de cada àpat. Els fills...
els néts... els esdeveniments,.. A les postres, Rosa, després d'un parèntesi llarg
i feixuc, només trencat per I'espurneig de les flames de les espelmes ja molt
esmorteides, es decidí. Féu ús i abús de molta literatura' Es valgué dels seus
coneixements de professora de llengua, per enraonar molt i fer-se entendre poc.
Per acabar amb un estricte i concret: així, doncs, estimat, per tot el que t'he dit,
comprendràs que demà començaré a usar I'ascensor. Els anys m'han vençut.
Han vinclat les meves forces, tot sobrat la meva voluntat, inval'lidat la meva
prometença...

Prometença, has dit?.'. Féu I'Ernest que, especialista en números, no
havia entès, amb tant de galeig lingüístic, no gaire res més que la darrera
expressió. Per tota resposta, Rosa, li digué:

-

-I

si féssim un xic de migdiada?...
L'endemà, l'Ernest, s'aixecà com de costum' S'arranjà. Besà, la Rosa i féu
camí cap el treball. No havia donat massa importància a la festassa culinària de
la tarda anterior, si bé li semblava desproporcionada la solemnitat culinària per
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i sabuda llargs anys, d'antuvi. Més bé
considerava, un bon xic estranya I'actitud de la seva esposa en no valer-se mai
de I'ascensor durant tants d'anys i en tota circumstància... però
-es digué pel
seu dedins- en són així, de vel.leitoses les dones...
celebrar una decisió humanament lògica

Arribà al seu despatx, inicià la seva feina de comptable amb normalitat.
Però, paulatinament la seva atmosfera mental va anar emboirant-se entrant en
una zona cada vegada més densa i negra de dubtes i suspicàcies. El seu cervell
s'endinsà en el túnel dels records llunyans. S'ancorà en un punt clau. Tal

vegada fortuït. Qui sap si motivat?: les fallides de I'ascensor. Abans de la Rosa
i després de conèixer-la. Els nuvolots s'alleugeriren amb una pluja de supòsits
versemblants. La seva serenitat se n'anà en orris. Es desplomà el seu tremp. La
seva intuïció inicià un espiral de desassossec. Era ja gairebé I'hora de plegar.
Va retornar, urgent, cap a la seva llar.

La Rosa acabava de donar la volta al pany del seu pis. se li havia entaforat
al cap el desig d'anar a esperar el seu marit al vestíbul i pujar junts per I'ascensor. Ho havia glatit tants d'anys! va donar llambregada a I'escala. De cua
d'ull mirà la porta de I'ascensor. Dubtà. Lentament féu via cap a l'ull de
I'escala. Quin pou més fondo fins a la planta baixa! - euants milers de graons
havia petjat des del dia en el qual conegué I'Ernest fins aquell moment? eui

sap, si com I'escala de Jacob, els suficients per arribar al cel. pura nostàlgia, es
digué. Resoludament enfilà cap a I'ascensor. premé el botó de crida. L'artilugi
s'aturà. s'obrí la porta, suaument. s'hi ficà. Primer el peu dret. euan aquest fou
ben apuntalat al sòI, avançà I'esquerre. I, així, s,hi encabí lentament. No les
havia totes! Mentrestant la porta s'anava tancant, en aquells breus segons.
Pressionà el disc 0. No tingué ni temps d'enretirar la mà. La cabina, com
desenganxada dels cables i lliure de frens, es precipità, rabent, pel túnel vertical, amb velocitat augmentada per la inèrcia, fins a estavellar-se amb els topalls
del fons: el xoc fou brutal. El terrabastall, paorós. La porta restà oberta...

Pocs segons abans, I'Ernest, havia creuat el cancell. El senyal òptic indicatiu de situació de I'ascensor a les plantes s'esllavissava amb una rapidesa tan
fora de la normalitat, s'expressava lluminosament amb un interval de temps tan
breu que l'home comprengué que quelcom d'anormal succeTa. Com una premonició, un calfred recorregué tot el seu cos... Fou testimoni d'excepció de la
tragèdia.

Rosa,

la

seva muller romania immòbil

i

ensagnada damunt

el

parquet.

Morta, segur...

En feren els tràmits legals. Aixecament del cadàver, exàmens tècnics
exhaustius de I'aparell. La sorpresa fou majúscula, en comprovar que I'ascensor
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funcionava normalment. Com si I'accident hagués estat com un miratge... Tots
els supòsits que I'Ernest havia barallat prèviament s'anaven concretant. Massa
coincidències. Ullà el rellotge'

-Dia: 3.9.TH -Hora:

15.15. -Calendari: 1990

No podia ésser, altrament.
Ja més assossegat i resignat, I'Ernest mentre enfilava I'escala recordà haver
sentit, immediatament després del gran espetec, com una immensa i insolent
riallada metàl.lica. Un retruny rioler que es dispersava allunyant-se i esvanint-se
dins d'ecos de voltatges acústics cada vegada més febles. En arribar al segon
replà s'aixugà els ulls i amb la darrera llàgrima, s'engolí el secret de la veritat
estricta...

Isidre Julià

i

Avellaneda
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Diàlegs døvønt les flames de lø foguera
16 de març de 1244. La tragèdia que s'acostava no atemoria els valerosos

defensors de la fortalesa de Montsegur, darrer refugi dels càtars o albigesos.
Milers d'homes reclutats per tot Europa i sota les ordres de la noblesa francesa
eren disposats a arrasar l'últim bastió d'aquells obstinats heretges; a combatre
a sang i foc la ciutadella, abrasant en la foguera els seus ocupants com d'altres
croats havien fet cinc anys enrere a Mont-Aimé amb cent-vuitanta persones
que van preferir morir cremats abans que abjurar. Acabarien així amb la infesta
plaga que s'havia estès per països i regions com Bulgària, Albània, Flandes,
Baviera, Lombardia, Catalunya, Languedoc i Occitània i que només gràcies a
la repressió iniciada el 1198 pel papa Innocenci III, i a la posterior croada de
1208, havia pogut ser aturada. Des d'aleshores, la Inquisició va actuar serverament contra qualsevol adepte o propagador de I'heretgia. La prova de tan cruel
persecució la va donar I'abat Arnaud Amalric, legat papal, poc abans de I'assalt
a la ciutat francesa de Besiers, el 22 de juliol de I 209, quan, en observar la
preocupació dels cavallers croats davant la disjuntiva de com distingir entre
càtars i catòlics, els va dir: "mateu-los a tots, que al cel Déu sabrà reconèixer
els seus". Dos-cents mil soldats de fortuna, complint ordres rebudes, van assaltar la ciutat tot violant, assassinant, saquejant i incendiant sense contemplacions. No hi va haver cap supervivent dels seus seixanta mil habitants. Tot
seguit, Besiers amb els carrers plens de cadàvers, va ser purificada pel foc.
Amalric, cap de I'exèrcit croat, en una carta va escriure a Innocenci III: "Els
nostres no respecten rang, sexe, o edat. La venjança divina ha estat meravellosa".
Però allí, entre els murs de Montsegur una comunitat de dos-cents creients
i els seus prefectes resistien el setge des de feia nou mesos, fidels a les seves
creences i ferms en les seves conviccions, malgrat que el destí semblava
haver-los girat les espatlles. Les penalitats sofertes per I'escassetat d'aigua i
d'aliments durant un període tan llarg tornaven la situació insostenible. Les
inhumdnes condicions els van decidir a rendir-se després que el temple de
Montsegur hagués estat, durant dotze anys, centre de pelegrinatge i símbol de
la resistència albigesa contra I'Església catòlica i els exèrcits invasors de França. Aquell tràgic dia representà el final de les llibertats occitanes'
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- Creus que aquests heretges suportaran molt encara? - va preguntar un
soldat franc de I'exèrcit del duc de Borgonya al seu company d'armes durant
el setge de la ciutadella.
- És ja un veritable miracle que aquesta gent encara resisteixi. però ben
pensat, potser encara és millor morir de fam que morir en la foguera -li va
contestar mentre contemplava la fortalesa que s'aixecava desafiant i inexpugnable sobre un promontori rocallós i escarpat, amb la bandera vermella de la
rosa-creu groga onejant sobre els merlets del castell.
-

Què saps dels "homes bons" com els diuen alguns?

Poca cosa, com gairebé tothom. Són una secta heretge que es divideixen
i creients, que defensen l'existència del bé i del mal, que justifiquen
el suicidi i rebutgen les jerarquies eclesiàstiques, els sagraments i el culte a les
imatges. Pretenen l"endura', és a dir, la puresa de costums i la senzillesa de
vida. La qual cosa els proporciona prou èxit entre la xusma. Sí, el populatxo els
dóna bona acollida per la seva doctrina igualitària i les seves crítiques a la
possessió de béns de I'Església catòlica. El seu exemple d'ascetisme capta
en profetes

I'admiració dels occitans. Caritat, humilitat, dignitat

i

puresa d'esperit són

algunes de les seves qualitats, que en conjunt els reporten les simpaties populars i la protecció de molts senyors feudals... i també de certs nobles.

- No m'estranya que predicant aquestes idees tinguin tanta difusió i que la
mateixa Església, defensant els seus interessos, els consideri heretges i tracti
d'exterminar-los amb les croades.

- Has d'anar amb compte amb les teves paraules, Bernat. Amb aquests
comentaris t'hi jugues la pell.
- Ho sento molt. Tens raó -es va disculpar el soldat a qui la seva joventut
havia fet expressar lliurement i amb tota sinceritat la seva opinió sense reparär
en les possibles conseqüències-. Procuraré ser més prudent d'ara endavant.
Però, si et plau, conta'm més coses dels càtars.
- D'acord, però has de prometre'm que aprendràs a controlar la teva llengua -afegí el veterà soldat, que observant I'aflicció del seu company es decidí
a continuar-. Conviuen en comunitats que fan a la vegada de seminaris i de
tallers artesans. Preguen constantment i practiquen estranys rituals. Fins i tot,
es diu que tenen una tècnica secreta que els permet separar l'ànima del cos i
després tornar a la vida. A més a més, tenen prohibit jurar en fals, la mentida
i matar persones o animals encara que sigui en legítima defensa.
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Narració curta
Alguns d'ells realitzen un pacte anomenat convinenza que els permet
combatre. Queden dispensats temporalment de les seves normes. Més tard,
reben el perdó pels seus pecats. El cert és que malgrat que el seu codi de

-

conducta no admet la violència, ens han donat feina en diverses ciutats, sobretot
a Tolosa on, en ser reconquerida pel comte Ramon IV el 1218 va morir Simó

de Montfort amb el cap esclafat per una pedra i també el seu germà Guiu.
Afortunadament per a França, el rei Pere d'Aragó havia mort cinc anys abans
a Muret.
Efectivament, la mort de Pere I de Catalunya i II d'Aragó el L2 de seternbre
a les portes de Muret, va suposar la derrota de les tropes catalanes i la seva
retiraáa final d'Occitània, amb importants conseqüències polítiques posteriors
com la definitiva renúncia de la corona d'Aragó als territoris del nord dels
Pirineus, malgrat que Catalunya estava íntimament emparentada amb el Llenguadoc per lláços de cultura i llengua. Més tard, aquesta renúncia seria ratificada al tractat de Corbeil el 1258 pel nou rei d'Aragó Jaume I'

Al capvespre, entre els murs de Montsegur, propietat d'Esclarmunda de
Foix, esposa de Jordà III, vescomte de Gimoés i baró de Tèrrida, l'escena que
es desenvolupava al pati d'armes de la fortalesa resultava patètica i sublim al
mateix t"-pi. Després de recitar la pregària del pater, el bisbe va anar administrant el consolamentum atots els membres de la comunitat posats de genolls.

La pal.lidesa d'aquella gent denunciava la frugalitat dels seus àpats, que gairebé
no iontenien aliments d'origen animal i que a més dejunaven amb pa i aigua
tres dies cada setmana. Només una gran força espiritual els permetia continuar
vivint. Començant per I'anciana Esclarmunda, el bisbe va anar imposant les
seves mans una darrera I'altra per al perdó dels pecats' L'esmentat sagrament
només es rebia quan un creient desitjava convertir-se en prefecte o en casos
d'extrem perill per a una comunitat, com les presents circumstàncies recomanaven de fer-ho a Montsegur. Dues-centes vegades van sonar les mateixes
paraules: "Vols rebre el bateig espiritual, pel qual és donat I'Esperit Sant?"

En finalitzar, el bisbe alçà les seves mans vers el cel i exclamà:
L'Esglé- Jesucrist va fer aquest sant bateig de la imposició de les mans.
bons
d'homes
i
ha
arribat
avui
sia de Déu l'ha mantingut des dels apòstols fins
món'
en homes bons fins aquí i ho farà fins a la fi del
Baixà els braços contemplant afligit el seu desventurat poble' Per tal d'aixecar I'abatuda moral, va somriure amb solemne altruisme i pronuncià aquest
sermó:

-

Anomenem la croada contra els creients Guerra Santa quan mai ha existit

una lluita més ferotge

i

despietada. Recordeu

la matança dels germans

de
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Béziers. Ens acusen d'heretgia per dissimular els seus propòsits de conquesta...

EI nostre únic pecat és desitjar viure en pau, però tots sabem que ni u Frunçu
ni al papa els interessa la nostra existència ja que volen aprópiar-se de les
nostres terres. Jesús va venir per portar la llum a aquest món de tenebres, però
l'home sempre coffomp les seves ensenyances i confon la justícia amb I'ambició. Els croats ens ofereixen l'absolució i la llibertat a canvi de renunciar a la
nostra fe. I, com els germans de Mont- Aimé, els hem dit: ,,morir cremats abans
que abjurar". Ells ens van ensenyar el camí i el seu martiri els ha portat vers
I'Altíssim. Aquesta nit afrontarem la foguera de la Inquisició, però no és una
prova de dolor sinó d'estima a Déu, Per tot això, us demano que no guardeu

rancúnia als vostres botxins, perquè abans de I'alba viurem eternament al paradís.

Teniu fe i confieu en les meves paraules. Fills meus, aneu amb Déu
I'Esperit Sant ens assisteixi.

i

que

A continuació, els càtars es van retirar cap als seus respectius habitatges als
edificis adossats a les muralles. Tothom devia acomiadar-se de la família i
preparar-se per al darrer viatge. Després d'una breu reunió amb el consell dels
prefectes del castell, Guillem de Montauban va arribar a la seva llar on I'esperava la seva esposa cosint tranqui.lament.

- Quines notícies portes? -preguntà.
- No cap, Míriam. Però és milor no fer-se

falses il.lusions ja que la nostra
esperança va desaparèixer amb la mort del rei pere a Muret i I'excomunió del

comte Ramon VL

- Per què aquesta gent mesquina, ansiosa de guerra, és enviada contra
nosaltres pel Sant Pare? Per què ens persegueixen com a gossos rabiosos? per

què I'Església de Roma predica la pau entre els homes i, malgrat això, ens
combat amb tota la força de les seves armes? per què aquesta horda nascuda del
dimoni i vinguda de tot Europa lluita amb les hosts del pontífex contra un poble
tan pacífic com el dels creients?

- No tinc resposta a les teves preguntes. Només puc dir-te que I'horda que
ens assedia són llops disfressats de corders, xusma reclutada per a la guerra, per

imposar I'ambició de França i del papa Innocenci IV. Desitgen la nostra terra
no s'aturaran fins anihilar-nos emprant tota mena de violències i crueltats.
Però recorda les paraules de Jesús: "Benaventurats els pacífics perquè seran
anomenats fills de Déu i els perseguits perquè d'ells és el regne del cel,'...
Ningú no escapa de la justícia divina i els que a ferro maten a ferro moren. simó
de Montfort encapçalà la croada contra els creients i va morir amb el cap
esclafat per una pedra llançada pels seus enemics. No, nosaltres no desobeirem

i
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els sagrats manaments

i

acatarem la voluntat del Senyor, fins

i tot en aquests

moments anguniosos.
Amén -manifestà Míriam de Minerve, la serenitat de la qual contrastava amb els exaltats ànims dels assetjadors.
- Hem de continuar mantenint la calma. Continuar donant exemple de
fermesa i afrontar la mort amb el valor que ens caracteritza. No existeix major
virtut que entregar la vida com a prova d'amor a I'Altíssim. Ell premiarà el
nostre sacrifici atorgant-nos la vida eterna i les nostres ànimes viuran per
sempre als prats celestials.
- Em reconforta la fortalesa del teu esperit, Guillem. Només desitjo que la
mort m'arribi al teu costat mentre prego al Senyor.

-

Guillem agafà la seva dona per les espatlles, I'abraçà i la va mirar fixament
amb els ulls plens de llàgrimes.
Sento molt haver de dir-t'ho, Míriam' El teu desig no podrà fer-se
realitat ja que he estat un dels elegits pel Consell per a salvaguardar el tresor.
De sobre saps que hauria preferit romandre aquí per compartir I'amarg pas que
us espera, però els prefectes han decidit que quatre homes joves i forts portin
el Sagrat Calze a lloc segur, lluny d'aquestes terres, on encara existeixi la pau
i puguen seguir predicant la doctrina de la nostra religió. No és cap deshonra
de confessar-te que triaria morir amb tu, abans que continuar viu sabent que
mai més tornaré a veure't. Sé que el cos és una cosa efímera i que només
l'esperit és immortal, però crec que és l'hora de parlar-te de la immensa felicitat que he sentit durant els anys del nostre matrimoni, compartint el pa i el
formatge, les alegries i les tristeses, el goig i les desgràcies... Has estat una
bona esposa i t'estic agrait, però he estat triat per a la missió pels prefectes i
compliré amb el meu deure... encara que a disgust.
Resultarà menys suportable romandre sol al món dels vius que morir a la
pira amb la resta de la famflia creient. Però la glòria de Déu necessita algú que
vulgui sacrificar-se amb el penós encàrrec de mantenir viva la fe. I encara que
tu moris consumida pel foc, el teu record seguirà al meu cor fins que tornem
a trobar-nos al Més Enllà.
La seva comprensiva muller va obrir un armari i va treure un hàbit de llana
negra amb caputxa que oferí al seu marit.
- És el meu regal d'acomiadament. Era una sorpresa -comentà ella sense

-

retrets.

- Gràcies, estimada -va respondre Guillem abrançant-la amb afecte i
tendresa-. El portaré allí on vagi.
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-

Com sortireu d'aquí?

Ens enterrarem abans d'obrir les portes de la ciutadella. En la seva
avidesa d'acabar aviat amb tots nosaltres, els croats no s'entretindran amb
gaires registres. S'afanyaran a escorcollar les dependències del castell i correran a contemplar la patètica escena de la foguera. Els enganyarem fàcilment
perquè ells no sospitaran cap estrategema. Mentre es diverteixen amb el martiri
dels creients, nosaltres ens despenjarem per les parets de Montsegur i emparats
en la foscor de la nit ens allunyarem tan de pressa com puguem. Ens dirigirem
vers Catalunya. Per sort el camí està ple d'amics. Ells ens proporcionaran recer

i

aliments.

-

Sigueu prudents

i

no confieu en estranys.

som conscients de la nostra responsabilitat ja que el Sant Grial, la copa
l"'Últim sopar", no ha de caure en mans enemigues,
buscarem gent humil i de bon cor, persones dignes de guardar el més preciat
tresor de la humanitat. Tard o d'hora trobarem a qui de veritat mereixi I'honor
de la seva custòdia. I ara, permet que m'acomiadi del nostre fill abans d'anar
a amagar-me.
en la qual va beure Jesús a

Montsegur, el darrer reducte del catarisme, inexpugnable fortalesa de difícil accés situada sobre un promontori rocallós a uns mil metres d'altura, es va
lliurar a Hugo d'Arcis, senescal de França, les tropes del qual no havien pogut
conquerir el castell després de nou mesos de setge. Al pati d'armes els creients
observaren immutables com els seus capturadors anaven encadenant-los per

conduir-los a tots plegats vers una pira disposada en un prat no gaire llunyà.
Ramon, un adolescent de dotze anys, fill de Guillem de Montauban i de
Míriam de Minerve, va contemplar en silenci les cadenes que els posaven els
soldats francs.

-

Per què ens persegueixen, mare? potser la nostra religió és falsa?

- Ens diuen heretges i ens persegueixen per evitar que prediquem el dogma.
Els catòlics ens anomenen càtars però som tan bons cristians com ells... o potser
millors.

-

Llavors, per qué el sant Pare tolera aquesta guerra contra nosaltres?

- Perquè defensem la senzillesa de vida i des de la nostra pobresa critiquem
els béns de I'Església catòlica -contestà Míriam acostumada als lúcids raonaments del seu fill.
Mentre una comitiva formada per dos-cents quinze creients, encapçalats
per Esclarmunda de Foix i el bisbe albigès, sortien de Montsegur entonant
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pregàries

i

i

càntics, Ramon es fixà en les creus dels soldats que els fustigaven

va preguntar de bell nou a la seva mare:

- Com és possible adorar l'instrument de tortura on va morir Jesús?
- L'Església de Roma presenta moltes contradiccions, fill meu' No fa gaire

temps, el propi Sant Pare va criticar els costums antievangèlics de I'episcopat
local i, tanmateix, ens combat a nosaltres sota I'acusació d'heretgia. Tot perquè
Som una amenaça. La nostra senzillesa de costums i respecte envers els altres,
els fa témer que el catarisme es difongui pels seus territoris. Però ignoren el
nostre valor davant el patiment, que perdonem les ofenses i que sabem morir
amb dignitat encara que sigui martiritzats a la foguera. La mort ens allibera de
la presó carnal i ens porta directament al cel. Recorda les ensenyances: "el món
és el purgatori, un lloc de càstig i expiació que serveix de penitència per a

l'ànima".

-

Hem de morir necessàriament?

No morirem, fill. Només ens desprendrem del cos com ho van fer els
àntics màrtirs de I'Església durant les persecucions romanes. El nostre esperit
és immortal i anirà al paradís on ens espera el veritable Déu per jutjar-nos amb
la seva infinita bondat i atorgar-nos la vida eterna.
- No et fa por la mort física, mare? -va preguntar Ramon per tal de
conèixer les sensacions dels grans, però sentint-se a la vegada confortat pel
valor de la seva mare.
- Tinc por, però confio en la fe per superar el suplici de la foguera' Agafa't
ben fort a la meva mà, ocupa la teva ment en una pregària i no sentiràs dolor'
Escolta com canten els nostres germans per demostrar la seva fortalesa espiritual als botxins de la Inquisició! No ploris, fill meu,.. És una lluita que guanyarem ja que aquesta mateixa nit estarem davant el tron celestial.

El noi va fer un somriure i exclamà amb orgull:
No t'amoinis, mare. No ploro per por a morir, sinó d'emoció perquè aviat
tindré I'oportunitat de veure Déu.

-

L'enigma dels càtars, del grec katháros (purs), no està gens clar a hores
d'ara. Constitueix un capítol inexplicable més de I'edat mitjana, però la seva
victòria queda recollida en les paraules d'un soldat franc, qui sorprès per I'estranya escena que contemplaven els seus ulls, dels càtars cantant himnes joiosos
mentre agonitzaven entre les flames, va exclamar:

-

Em pregunto qui ha guanyat aquesta guerra.
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Poc després de la immolació, Imbert de Sales, un dels pocs supervivents

de Montsegur, va declarar davant les autoritats eclesiàstiques de Carcassone
que el tresor càtar, el Sant Grial o Sagrat calze que va utilitzar Jesús durant
l"'Últim Sopar", custodiat per la seva comunitat, havia estat salvat la nit del
sacrifici per un grup d'homes que es van despenjar per les parets del castell i
les esquerpes vessants de la muntanya, fugint cap a terres llunyanes durant la
nit,
Actualment, I'esperit del catarisme segueix viu a Occitània en les seves
cançons, contes infantils, dites populars, costums i tradicions. La resistència de
Montsegur simbolitza el desig de llibertat d'un poble privat de les seves arrels.
L'origen, vida i desaparició dels càtars representa, encara avui, un dels misteris
més extraordinaris de la història de la humanitat.

Ramon Lluís Gonzâlez Reverter
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Una història de circ
Aquella nit no havia pogut cloure I'ull. En clarejar, malgrat la son que duia
al damunt, s'aixecà. S'abillà pulcre. Sortí al carrer a donar un tomb per tal
d'aclarir-se les idees. En aquell moment, el llevant, s'encenia amb el foc rogent
d'un sol que, tot just, treia el cap per damunt de la carena mentre la lluna,
noctàmbula, se n'anava a joc, ampal.lidida per les llargues hores de tranuitar
per l'òrbita sideral.
En aquell dia, s'esqueia el seu divuitè aniversari. Però el xicot no en sentia
cap mena d'alegrança. Estava capficat -i molt- amb un problema que li calia
resoldre definitivament. No podia suportar, ja més temps, I'escarni del qual era
objecte, constantment, per la majoria dels seus covilatans i especialment, per la
mainada. La seva baixa estatura -no sobrepassava el metre i mig- col.ligada a
una gepa desmesurada, n'eren causes bàsiques però no exclusives.

Feia temps, anys, que rumiava com deslliurar-se d'aquesta situació tan
enutjosa. Però, evidentment, el seu físic, fés el que fés, i anés on anés, no podria
pas canviar-lo. I, a més a més, li caldria fer quelcom, esmerçarse en alguna
feina concreta per tal de guanyar-se la vida. Ja que, de mannà del cel, no en
queia pas, per a ell...

Mentre anava donant voltes al tema sense treure'n I'entrellat, s'adonà que,
al xamfrà, dos vailets estaven encolant a les parets uns enormes cartells. Alentí
el pas. Ronsejà una bona mica. En arribar-hi, els guaità. Eren la publicitat d'un
circ. El "Gran Circus Intercontinental". Ennovaven de la propera actuació el
cap de setmana a la. ciutat veïna. Pallassos i funàmbuls, feres i trapezistes i la
resta de la bigarrada "troupe" circense hi era representada amb traços efectistes
i amb gran luxe de colors. Un cimbell prou engrescador!... Per breus instants,
romangué badoquejant-los, com entotsolat.
De sobte, la soroll dels tractors dels més matiners comparets que s'anaven
a fora vila a iniciar llur feina agrícola, el deixondí. El seu cerebre en el decurs
d'aquell petit lapse de temps, havia donat innúmerês voltes, i talment una ruleta
que en aturar-se afavoreix I'encertant, la seva "bola" mental s'encasellà en un
estrat propici a definir el seu llarg procés dubitatiu. De cop i volta, la solució
al tema que qüstionava se li féu transparent, simple i concloent: Aniria al circ.
Intentaria d'ésser-hi admès. Car, la seva estrafeta aparença física, abillada
estrafolàriament i sofisticada amb un hàbil maquillatge, constituïa, per si mateixa,
241

Certamen literari de Castellitx
un versemblant incentiu per a provocar la jocositat. Certament, no era la solució
més falaguera, però, si més no, transitòriament, entrant en una activitat totalment nòmada i sempre itinerant, i integrant-se en un àmbit on tampoc no hi
mancaven elements prou atípics, no dubtava, en absolut, de poder deslliurar-se
de les befes que, com dardells enverinats, ferien la seva sensibilitat. Car -concloïa
pel seu dedins- així de forassenyada és la condició humana. On rau I'infortuni,
en lloc d'assossegar-lo amb un bàlsam de planyensa, l'atien amb I'esquellot de

la incommiseració.
Aniria al circ. Intentaria d'ésser-hi admès...
Arribà al clos del Circ, força esgotat. Havia fet el trajecte, des de la seva
vila fins a la ciutat -uns deu quilòmetres- a peu. Els aplaudiments eixordaven
l'aire. La funció nocturna acabava de finalitzar. El públic, iniciava la sortida.
Ell romania dempeus, ran el llindar d'entrada, esperant, que I'embull multitudinari, li propiciés d'esmunyir-s'hi desapercebut.
Entrà, enmig I'allau, per afer cap, sense marrada, devers la caravana on ja
havia intuït que s'hi allotjava la Direcció del Circ. Els focus s'anaven apagant.
Finalment, sols romangueren encesos uns esparços punts de llum per tal de
mantenir degudament il.luminda la cleda dels habitacles rodants dels artistes.
En arribar al seu objectiu, trucà breument i suau, un parell de vegades, no gens
vacil.lant... Una veu greu i aspre, alhora que amb deix eufònic, repongué:
-Endavant!

Obrí la porta. Les frontisses grinyolaven lleument. Assegut darrerra una
mena de taula-despatx un home cepat, ja força encanudit i expressió afable,
manejava llibres de comptabilitat. Era el Director: Monsieur Jean-Pierre. Aquest
llançà una breu llambregada al nouvingut... Un bon observador, hauria constatat, al moment, que el seu rostre, aombrat, a clapes, per uns enormes mostatxos
de la més clàssica reminiscència gavatxa, es constrenyia sota l'efecte d'una
súbita expressió d'astorament. Era el menys que podia ocòrrer- li, en topar-se,
impensablement, amb la presència tan estrafolària d'aquell jovençà. Doncs, a
les seves dues deficiències ben ostensibles, s'hi alligava un altra circumstància,
com a mínim, sorprenents: Calçava unes sabates que, sense cap mena d'exageració, amidaven el seu bon metre de llongitud. Mirat de costat, el seu perfil
semblava, talment, la lletra "ela". El Monsieur, però promptament, recuperà la
habitual bonhomia expresiva.

-Tu

diràs.

-Puc asseure'm?
S'acomodà en el confort d'una poltrona i començà a parlar. Com si durant
llarg temps hagués estat sotmès a un silenci forçat, anava destrenant tota una
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madeixa verbal de records i esdeveniments pretèrits. S'escolaren llargs minuts.
Molts. Llavors, confusament, intentà d'expresar les seves esperances de futur.
Amb serenitat. Sens plany. El rellotge de sobretaula, amb el seu monòton i
rítmic tic-tac onomatopeic, engolia el temps. El monòleg no fou interromput en
cap moment. Monsieur, tot rinxolant-se les puntes dels mostatxos, romania
atent i encuriosit. El seu olfecte de gat vell de I'ofici, de bell antuvi, ja li
permetia d'entrellucar les latents possibilitats d'èxit d'aquell jove.
Mentalment mentre, aquest, prosseguia el solil.loqui, ell ja configurava les
opcions circenses més adeqüades al tarannà del que, indubtablement, esdevindria el millor "clown" que mai no hagués per el seu Circ. Car en cada nou
concepte, expressat al llarg del monòleg, més palesament es patentitzava I'agilitat
mental, la facilitat expressiva del gest, I'exuberància i domini de la paraula, la
riquesa del seu món interior, factors positius que en contrast amb la malfardada
imatge visual, serien la base fonamental de la reeixida. No podia deixar escapar
aquella ocasió d'or per als seus interessos i tampoc per I'ajud a aquell xicot. per
aquest motiu i, ensems, perquè posseïa un bell cor, endolcit al llarg de les
anyades, per la glòria i, alhora, la servitud dels avatars de la vida quotidiana del
circ, quan el jove enmudí, li digué:

-

-

Fereml Si et plau, tens un lloc ací. Dedueixo que no tens parents pròxims.
Ni llunyans.

Com et dius?
M'interessa més saber com m'hauré de dir d'ara endavant.

El Director, una vegada més, es reafirmà en la vàlua del seu, ja, nou pupil.
La normativa artística i més en l'àmbit del circ, comporta adoptar un nom
eufònic, agradable, fàcil de retenir. No podem pas imaginar-nos un pallasso
anomenat Abundio Mudarraga o un funàmbul Jordi Pi.
Monsieur Jean-Pierre home bregat en aquests nous bateigs, va arribar, en
breus moments i per concatenació d'idees a fixar ja el nom artístic. Heus ací
I'el.laboració del renom: A "Sabata Llarga", honorant el seu origen gal'li féu el
tomb idiomàtic: "Soulier Long". Llavors es decidí, en fer-lo més eurítmic i
donar-li un exotisme visual: "Suliert Longh". I, encara, en trabucà, al pur estil
dels britànics, 1'ordre sintàctic: "Longh Suliert". Sí. Definitivament "Longh
Suliert".

-

T'anomenaràs LONGH SULIERT. Et plau?

-

Les portes sempre aquestes sabates? -no pogué mossegar-se la curiositat.
No me les trec mai. -Féu una pausa. Continuà:

-

Vós maneu.
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- Si el rostre és el retrat de l'ànima, com sol dir-se, vós sou una bona

Així ho crec. He acceptat, sense condicions, signar el xec en blanc del
meu futur. Com a única contrapartida us prego que, a tota esdevinença, ni vós
ni ningú al.ludeixi les meves sabates. Esdevingui el que esdevingui... No cal
que m'ho jureu. Crec en vós.
persona.

-Paraula d'home. Paraula de Jean-Pierre.

***
Aquella nit, Longh, va dormir en un remolc atrotinat, en

espera

d'acomodar-se en un altre, per a ell sol. Era la segona i darrera condició que
havia pregat al Director: Viure en una caravana confortable i individual. La
seva sol.licitud fou atesa. Ningú li'n preguntà les causes. No-res. Si arrecerava
algun secret, era ben lliure de cloure'l dins I'estoig del silenci.
L'endemà començà l'aprenentatge. EI Monsieur va creure que, inicialment,

I'havia d'ensinistrar per actuar de "clown", Creia que, la presència a la pista
d'aquella figura amb aspecte tan insòlit com inèdit, per si sola, provocaria
I'espontània hilaritat del públic. Si, a més a més, assolia un nivell de suficient
domini per a interpretar "gags" amb una certa gràcia i originalitat com era
previsible, l'èxit en fóra la conseqüència. Aquest criteri, sobre el qual, Monsieur recolzava les seves esperances, concordava i coincidia, plenament, amb la
pròpia anàlisi que s'havia formulat, Longh, mentre el Director, li proposava
d'integrar-se al Circ, la primera nit.
I, així, fou. Ja a les primeres actuacions a la pista central, el públic es bolcà
en aplaudiments en finalitzar cadascuna de les actuacions del nou pallasso. I si
a I'inici la gatzara era fruit d'aquella aparença estrambòtica, al poc temps, hom
s'adonà que dins d'aquella tossa singular, existia una fonda capacitat d'art i
sentiment. Els espectadors, esclafien la rialla no per I'efecte visual, sinó per la
perfecció artística i per la gràcia tan plena d'humanitat dels seus acudits i per
tot I'allau emotiu que se'n derivava. El nom de Longh Suliert va començar a fer
soroll arreu i aconseguir un lloc rellevant en els cartells publicitaris. No calia
que ningú l'esperonés a millorar. Ell mateix, xicot adust, afable, però lliure de
condicionaments imposats per altri i amb un bagatge intern de profundes exigències ètiques i professionals, enriquia la seva personalitat artística amb una
voluntat indubtable capaç de vèncer i superar qualsevol escull o estat de desànim.

La seva progressió no tan sols fou espectacular en la faceta de pallasso,
sinó que, convençut de les seves facultats va dedicar-se a aprendre altres
especialitats circenses. Trapezi, corda fluixa i tota la resta de disciplines on les
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seves sabates tinguessin una opció clara

amb eficàcia

i

i

destacada de protagonisme, caigueren

domini al seu control.

Abassegava, mestrívolament, diverses tècniques pròpies del món rodant,
Espectacle del Món". On es plantava el tendal del "Gran Circus
Intercontinent¡¡I", les cues a les guixetes eren inacabables. De tot arreu n'era

d"'El Major

sol.licitada I'ac'tuació. I sempre, sobressortint sobre la resta dels excel'lents
artistes companys de I'elenc titular, la figura indiscutible, polifacètica i ja
mítica de Longh Suliert.
Perquè el cas era, ultra la perfecció dels exercicis propis de cada especia-

litat, que el que més atreia I'atenció dels espectadors i en constituia motiu de
sorprenent admiració, era, ni més ni menys, el fet que Longh realitzava els
exercicis usant les extremitats inverses a la normativa general. Feia bo de
veure'l saltar d'un trapezi a I'altre, no agafant-se a la barra amb les mans, sinó
amb 1es sabates. Aquella difícil facilitat, esdevenia incomprensible, àdhuc, a les
ments més preparades i coneixedores dels mecanismes i màximes possibilitats
de la musculatura humana. Veure aquelles inacabables sabates de xarol negres,
sempre acurades, brillants, moure's àgils, precises, traçant I'elegant i vaporosa
cabriola per a resoldre amb perfecció insuperable les dificultats del triple salt
mortal i enllaçar amb I'altre trapezi, constituïa un goig estètic, un plaer emocional que engrescava la gentada, sorpresa i admirada i sempre delitosa d'un
"més difícit encara" que sempre li era concedit amb escreix i amb una senzillesa
i modèstia tan naturals que captivaven l'ànim del "respectable".

No menys sensacional era veure'l passar la corda fluisa agatant-s'hi amb
les mans, cap avall, i amb les seves sabates, ja famoses arreu, mantenir I'equilibre, tot dibuixant en I'aire, tens d'emoció, munió de filigranes alades, talment
escultures aèries i fugisseres que tatuaven, encara que fos per dècimes de segon,
una emprernta indeleble a la memòria dels assistents.

Per citar, només, dos exemples...

El "Gran Circus Intercontinent¿" lra sol'licitat arreu. La reixida era total'
Les actuacions de Longh, apoteòsiques. Monsieur, exultava de joia...
:{<

Lonhg, malgrat haver esdevingut el millor i més sol.licitat de tots els artistes de circ i mantenir, invariablement, el primer lloc en tots els "rankings"
especialitzats en aquesta activitat artística, servava una actitud modesta i asserenada. Aquella nova vida, plena de triomfs, i amb els seu renom conegut i
reconegut arreu i per tothom, en res no afectà el seu habitual ritme de vida.
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Romania fidel a les seves conviccions fermament arrelades al pregon del seu jo.
Tot ell emanava modèstia natual, solidaritat amb tots els companys, afabilitat
amb tothom. Però, això sí, de I'assaig, al seu habitacle. Del seu habitacle a
l'actuació. I, en finalitzar-la, altra vegada a la solitud voluntària del limitat
espai de la seva estança.
Solament, de tant en tant i amb una periodicitat gairebé cronomètica es feia
fonedís. En les primeres ocasions, Monsieur Jean-Pierre, va passar un bons
tràngols. Temia que el pupil, no retornés. Però, en comprovar que, també, amb
puntualitat de rellotge de quars, als dos dies retornava, com si res no hagués
passat, l'home es tranquil'litzà. Mai, però, no li'n féu esment. simulava
ignorar-ho. Observà, puix I'evidència ho palesava, a bastament, que, al retorn
sempre duia una llarga capsa de cartró. El Director, va col.legir, el que, altrament, era clar; La seva absència era motivada per anar a proveir-se d'unes
noves sabates. De xarol negre. Les que invariablement usava. Com estrenades

de nou, les que es calçava per actuar dessota els reflectors.
rades, les emprava per a l'ús quotidià fora de la pista.

I

un cop desmillo-

En alguna d'aquestes esdevinences, el Director, es sentia desassossegat per
certes confusions, per concretes problemàtiques indagatòries que es feia en el
seu receptacle lògic. I a vegades el temptaven un eixam de suposances que
I'aclaparaven amb incògnites hostils i que allunyava amb urgència del pensament. ¿Per què capficar-se, per què balafiar temps i esforç mental si, a la fi, cap
temperi no amenaçava el ritme habitual d'ell i de I'activitat i desenvoluparnent
normal de tot el petit món que I'envoltava?...

Malgrat tot, unes hipòtesis, no carents de coherència, I'acuitaven en alguns
moments de lleure. Una mena d'ombra indefinible, li enterbolia 1'ànim. Però la
frenètica activitat que desenvolupava, el vent en popa que impel.lia el Circ, li
decantaven el pensament vers els afers concrets i inajornables.
Moltes nits, a Longh, li plaïa ffunju, la mirada enllà del finestró des seu
petit, curós i íntim habitatge ambulant, i deixar córrer, a regna batuda, el corser
alat dels records, Des dels primicers fins als del moment hodiern. Una nit
asserenada, quan escàpola la mirada vers la fondària de I'Univers, s'escorcollava concrets i recòndits segments ètics i morals... trucaren

-

Sóc

jo Longh, el Monsieur,

Passeu.

El Director, la veu una mica trencadissa, féu:
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Abans no el contestà, Longh Suliert, intentà de sortir de I'espai laberíntic
d'on, encara no n'era rescata. I perllongà la pausa tot contemplant I'encanteri
d'aquella nit, perpuntejada d'estels que titil.laven espargint espurnes siderals

d'argent... A la fi:

-

Bona nit.

Volia parlar amb tu.
Sembla argentada aquesta nit, que diria un poeta.

Aquesta resposta, escaient al tema que

li

motivava la visita,

li

estalvià tot

circumloqui.

- D"'argent" et vinc a Parlar.
- No féu malabarismes amb els mots.
- Nol Seré concret i breu. Bé saps, que els guanys de l'empresa

són quan-

tiosos. I no pas tots per mèrits propis. Tu, n'ets part molt important. He vingut
per a proposar-te dues coses. Una, augmentar-te el sou. La segona per a pregar-te
d'associar-te amb mi. Ja sóc gran... es bo de prevenir-se i deixar un hereu.

Així, doncs...
Longh, el tallà, bruscament. Encara romania encarcerta en el seu dèdal
íntim.

-No

acceptaré cap de les dues ofertes' No em manca res, Us ho agraeixo,

tanmateix. Gràcies...

I

enmudí. Girà el cap devers el finestró. Retornà al seu

entotsolament.

-Doncs, bona nit.
Jean-Pierre, pronuncià la frase ritual de comiat sense sentir-ne cap greuge.
Prou sabia que res no en treuria d'insistir. Tancà la porta. Devallà els comptats
graons i en petjar el sòI, humitejat pel rellent de la nit serena, s'aturà un
moment. Alçà la mirada cap al firmament. Un petit i peresós nuvolet travessava
la lluna. Per breus instants, planà damunt d'ell una ombra. Una ombra que li
recorda aquella altra "mena d'ombra indefinible"...

No

li

fou possible conciliar el son, aquella nit.

Passaren dies, mesos,

L'èxit no ,rJnuuuu' Allò era l'apoteosi..'
{.

Havia començat la funció de nit. Malgrat el temps, un bon xic emboirat i
amenaçant pluja, les llotges i les grades del circ eren plenes de gom a gom'
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Frase feta, però sempre real en totes les funcions del "Gran circus Intercontinental". Les actuacions se succeïen segons I'ordre acostumat amb tota normalitat. A la fi de cadascuna, els aplaudiments unànimes, talment, semblaven el

retruny llunyà d'una llarga tronada. El proper número era el "clou" de la nit.
L'actuació de l'ídol: Longh Suliert. Els altaveus se'n feren ressò. Hom, enjòlit,
n'esperava la presència. Els mossos amb I'uniforme peculiar de llur comès
estaven atents a separar les dues cortines a través de les quals els artistes
accedien a la pista. Longh, sempre tan puntual, no sortia. La veu elèctrica dels
altaveus repetí la immediata actuació del colós. Longh sempre tan puntual no
sortia. Monsieur s'inquietava per moments. El locutor havia exhaurit totes les
possibles justificacions del retard. Les graderies mantenien un silenci expectant. Jean-Pierre va sentir planar, novament, damunt seu "aquella mena d'ombra indefinible". Va llançar*se, raudament, cap a la caravana d'en Longh. No
trucà. obrí la porta. El llum era apagat Pel finestró obert entrava una tènue
claror. Suficient, però, per a poder veure que Longh, tot estirat sobre el sofà,
romania immòbil. Es pregà I'assistència d'algun metge, cas que fos entre els
espectadors. En sortiren dos. Atengueren Longh.
Amb veu compungida exclamaren a I'uníson: És mort. Conclogueren; Cal
trucar I'ambulància. Que I'ingressin a I'hospital. Encara que res no podran fer...
Monsieur, féu sortir tothom. Restà sol. Per encabir Longh a la llitera calita
deslliurar-lo d'aquelles enonnes sabates. El Director, desfé la baga, destibà els
cordons. Posà una mà al taló i I'altra a la punta de la sabata. L'extragué,
fàcilment. Aparegué el mitjó. Negre com la sabata. Llarg com la sabata. Damunt
el director planà, altra vegada, "aquella ombra indefinible". Però mai com en
aquell moment, li fou tan evident i tan opaca.
Aquelles suposances... aquelles incògnites hostils... Sondrollava, tot ell...
Abans de prosseguir va afermar el pestell de la porta. Després agafà el mitjó pel
puny, I'abaixà turmell avall. Se li concretaven, aquelles temudes suposances,..
L'estirà per la punta. Deslliurà tot el mitjó... La realitat, per suposada, no
1'atordí... Mormolà:
Sabata Llarga, Soulier Long, Souliert Longh, Longh Suliert: No! No! No!
Peu Llarg, Poid Long, Poith Longh, Longh Poith: Síl Sí! Síl

*

Monsieur Jean-Pierre, sortí. Engegà el "Mercedes". El subjectà al remolc
de Longh. Entrà la marxa. Arrencà. Travessava la porta de servei quan I'ambulància irrompia al clos. Llavors, encengué els fars. Vorejà I'extraradi urbà,
devers la carretera de la costa. Se la sabia de cor. Plovia mansament. La roina
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el trasmudà en ruixat i, a la fi, en pertinaç xàfec. Monsieur giragonsava

les

sinuositats de I'asfalt mestrívolament. Rodolava mol pròxim a la mar. Se sentia
l'udol de les ones en estavellar-se contra les roques. La carretera, rosta, ascen-

dia

i

ascendia...

Diluviava. Jean-Pierre, res no podia veure pel mirall retrovisor del cotxe,
però en el del seu cervell, la cinta dels records, talment un vídeo amb el botó
en "rew", li reproduïa les imatges del passat, nítides. L'aturà en el punt inicial
de la trobada amb Longh. Una llàgrima furtiva li descobrí la noblesa dels
recíprocs sentiments. Redordà amb enyor la nit del "fitxatge" de Longh. I, de
la conversa, en rememorà aquell fragment que més I'havia colpit: "Us he signat
un xec en blanc per al meu futur. Com a única contrapartida us prego que, a tota
esdevinença, ni vós ni ningú, mencioni les meves sabates".

I

tampoc no n'oblidà la seva resposta:

-

"Paraula d'home. Paraula de Monsieur Jean-Pierre"

Mentrestant evocava aquests records i la cinta d'asfalt es feia enrera, el
punt geogràfic concret escollit per a assegurar, dràsticament, el desenllaç,
s'apropava. Aquells dos punts cabdals, el de I'inici i el del comiat, eren pròxims
a coincidir... No cessava el diluvi. La claror halògena dels fars, travessant la

cortida d'aigua, feren prou visible l'espadat. Era la meta que esgotava el quilometratge vital d'una mútua fidelitat per damunt de totes les mesquineses
humanes. Monsieur, premé I'accelerador a fons, i a tota velocitat llançà el
vehicle devers I'abisme...
t

Un conjur apocal.líptic de llamps incidí les dues tosses. Llur força fulmínia les desintegrà. Mentre les minúscules partícules físiques eren engolides per
la maregassa, acuitant-se vers llur definitiu anonimat oceànic, I'elf de la veritat
esotèrica iniciava el seu pelegrinatge per la ruta silent de I'eternitat.

Long Suliert en el llibre d'or O"l 1i.", sempre fou Longh Suliert.

Isidre Julià

i

Avellaneda
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GLOSAT

Sebastià Amengual Puigserver

Llorenç Antich Trobat
Pere Juan Amengual
Jaume Juan Bonnín
Francesc Timoner Villalonga
Bernat Fullana Garcías
Francesc Amengual Arrom

Victorià Ramis d'Ayreflor
Rafel Bordoy

i

Pomar

Pere Bru Serrano

i Darder
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El premi de Glosat s'ha concedit des de I970, a excepció del periode 19801990 en què el Certamen no es va realitzar. A més, l'any 1975 es concedí una
Rosa d'Or de la Pau al millor glosat d'Autor Local.
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A la Verge de lø Pøu
Lema: Corona de dotze estrelles
Vós que del cel comandau
i de Mallorca estau al mig
habitau dins Castellitx

Mare de Déu de la Pau;
aquí teniu el palau
que n'és el vostre desig.
Molta pau i alegria
hi ha a sa possessió;
a Vós us donam l'honor

i per més agrairé
ets amos en gran amor
i es porquer i es pastor
en botar des jaceró
ja vos donen es "bon dia".
Amb so bel de ses ovelles

i el bon Jesuset petit
aquí passau dia i nit
i el vostre front va cenyit
amb un tresor infinit,
corona de dotze estrelles.
Cada dia dematí

com m'aixec jo pens amb Vós
i pens a demanar-vos
un caramull de favors
per tot es terme algaidí,
i avui hem vengut aquí
per les gràcies donar-vos.
Com s'arbre ja ha tret sa fulla
i es sol surt resplendorós

i I'ocell

canta amorós
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i

Crist victoriós
venim aquí a cantar-vos
tots plegats: Al.leluia.
Cabells d'or color rosat
així Algaida us imagina
Vós que ho sou Reina algaidina
conservau vostre poblat,
protegiu 1'autoritat
que tant s'ha desteixinat

per donar-vos alegria.
Per tot Mallorca domina
el vostre nom amorós
venim a visitar-vos
i també a demanar-vos
pau i altres favors
com a Mare algaidina.

El rossinyol sempre canta
alegre i molt amorós
vénc aquí a veure-vos
perquè n'estic orgullós
Madona, de tenir-vos
prop des llogaret de Randa.

A la terra un destino
per tots i per cada qual:
Mare de Déu de la Pau
si de la terra em llevau,
Vós que del cel comandau
i amb ses mans teniu sa clau,
pensau a obrir es portal
a n'aquest vellet randino.

Sebastià Amengual Puigserver
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Unø Jørdinera
Lema: Rosa de primavera
Es Jardí que Vós cuidau
cada dia més prospera,

cap planta se desespera

per ser Vós sa jardinera,
Mare de Déu de la Pau.
Cada dia Vós mirau

si cap planta queda enrera,
Mare nostra vertadera,
per esser Vós jardinera
de vostra font la regau.
Si cap planta se mustia
que no pugui reverdir,
Mare nostra, digau-li:
- "Cada dia de matí
trop que tu hauries de dir,

si pots, una Avemaria".
Això ja li bastaria
per tornar-la reverdir
i llavò en venir la fi
poder entrar an es Jardí,
tenint tots gran alegria.
Ses abelles cerquen mel

per ses flors de primavera;
si creim en Vós, Jardinera,
Mare nostra vertadera,
s'alegria mos supera
segurs d'entrar en el Cel.

Mirau es poble algaidí
avui tot ple d'alegria,
encara més n'hi hauria
si en venir es darrer dia,
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¡oh humil Verge Maria!,
obríssiu sa porteria
per entrar en es gran Jardí.

li

Rosa sou de primavera,

de s'hivern i de s'estiu;
es meu cor vos mira i riu
com a Mare jardinera,
ell de Vós no desespera
perquè es vostre li sonriu.
Sou jardinera de Pau,
d'aroma i sabiduria;
si venim qualsevol dia

aquí a fer-vos companyia,
¡oh humil Verge Maria!,
tota plena d'alegria
des vostres ramells mos dau

Sebastià Amengual Puigserver
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A Nostrø Pøgesa
Lema: Era rodona
Ja em teniu altra vegada

de vostre Casal al mig.
Vós sabeu Verge estimada
que m'agrada I'encontrada
que amb Vós tenc a Castellitx

M'agrada venir a I'era,
veure el poble enrevoltat
duent tota I'esponera

d'una grossa alfabeguera.
Veure el poble agermanat.
M'agrada, mentre que juguen
els nins i balla el jovent,
sentir que dins mi belluguen
ànsies verdes que m'eixuguen

la saor del pensament,
M'agrada veure les vestes
de la gent, multicolors,
em semblen cares fent gestes.
Demanen Pau per aquestes
guerres de sang i d'horrors.

Al mig de tanta alegria,
tancant els ulls un moment,
veig venir de llunyania
a folgar pau, aquest dia,
del gran món tota la gent.
Que hermós retrat és, Pagesa,
veure el món en germanor!
Sentir la dolça escomesa
de la terra tota encesa
amb foc de flors i d'amor.
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Escoltau la meva veu
fent reviure aquest retrat!
Ànsies d'amor Vós fareu
que brostin pertot arreu
dins tota la Humanitat.
Ànsies de Pau vertadera,
ànsies de Pau pel món tot.
I no em sembla una quimera
si Vós, PAGESA PRIMERA,
ens colliu el primer brot.

Llorenç Antich Trobat
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Pregària d'un glosødor
Lema: Un glosador
Vos deman amb humiltat
a Vós ¡Oh Verge Maria!

que me doneu valentia

per glosar amb autoritat
i no me quedi aturat
a davant la malaltia
que pateix avui en dia
es nostro hermós glosat.

Som un jove glosador
que demana amb esperança
que me doneu confiança
per treballar amb il.lusió.
Es glosat està a un racó,
quasi a sortir no s'atansa,
quasi sols té s'enyorança
d'un temps que va esser millor
Segons he sentit contar,
un temps es feien glosades

garrides i acertades
dignes de recordar.
Però això ja va passar,
ses coses han canviades,

i

i jo molt poques

vegades

un glosat puc contemplar.

Avui vos deman això,
escoltau-me dolça mare,
¿No seria cosa rara
deixar perdre aquest tresor?
De dir-ho jo no tenc por,
a posta ho dic amb veu clara:
ajudau-me sempre i ara
a glosar amb tot es meu cor.
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No deixeu, no, que es glosat
vagi a sa perdició
i desolat, a un racó
sols sigui un record passat.
Sentia necessidat
de demanar aquest favor.
Ara ja me sent millor,
sé que m'haureu escoltat!

Pere Juan Amengual
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Defensem sa nostra cultura
Lema: Un mallorquí
Una glosa ara vull fer,
no sé com me sortirà,
però hauríeu d'escoltar
lo que dins ella diré.
Lo nostro defensaré
perquè pens que està ben clar,

lo que Mallorca creà
dins Mallorca un lloc hi

té.

Defensem amb il,lusió
lo que es poble ha anat creant,
no facem de llests pensant
que lo nostro és 1o pitjor.
Tenguem un poc de valor
i anem de tant en tant
amb so poble caminant
sense voler fer "es senyor".
Es qui amb so poble camina
lo que és des poble se sent,
defensant com un valent
s'or que té sa seva mina.
Sa cultura mallorquina
mereix que sa nostra gent
li posi un poc més d'esment

i

així es seu valor afina.

Si se fessen ximbombades
i tot es poble cantàs
i molts més pics disfrutàs
de veure bones glosades
i sentir bones tocades
que un xirimier brindàs
i de tant en tant ballàs
mateixes ben encertades;
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Si ho tornàssem fer així,
molta de gent hi hauria
que es valor que això tendria
arribàs a descobrir.

No penseu que he volgut dir
que lo modern llevaria

o que jo destruiria
lo que no és mallorquí.

Però he volgut dir clar,
jo ho trop així,
que tenguent un or tan fi
mereix que el deixem brillar.
perquè

I

ara per acabar,
que jo som algaidí,
en es cossiers vull dir

ja

que molts d'anys puguen ballar!

Jaume Juan Bonnín
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Les festes de la. Mare de Déu d'Agost
Lema: "Rursus in cor revoco"

I
"Sineu "Vila la primera"
Ho és? Ho serà?... Ho era!

Vuit dies abans de

festes,

a toc de Vespres, xalestes

les campanes, ja en faran
I'anunci, i repicaran,
comunicant I'alegria
als grans i a la minYonia.

Del campanar al caPdamunt
pal i corda tot a Punt:
I'aire engronsa la bandera,
bona senyal, missatgera
de nostra festa de marca
per tota aquella comarca.
Completes el dia abans:
Un estol de capellans,
tot cantant amb unció,
en devota processó
porten la Mare de Déu
en el llit, dormidor seu'
Enrevolten les voreres

floquillers i alfabagueres:

i

en els quatre cornalons

-vistosos centurions-

quatre bellveures hi ha
que valen ulls per mirar'
¡Festes de la pagesia!
si no es sent la xeremia,
el fabiol i el tambor,
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no tenen gust d'avior!
Per això, de bon matí
¡Fora son! ¡Fora dormir!
van dient als sineuers
els típics xeremiers.

A I'Església, altar fumat,
sermó de pinyol vermell;
bon repòs i bon remei
als qui enguany han traspassat!
Vénguen bones repicades
les parets endomassades,

els salomons, tots encesos:
els cantadors més entesos
canten la Missa assajada,
un pic i una altra vegada,
perquè ningú hi hagi així
que hi pugui tenir de dir.
L'orgue pareix que fa el tro:
(Ai, si no manxava jo!
el bategot tu faries
i, bona nit melodies,
si no brollàs la suor
d'aquest pobre manxador!)

El batle se sent el paper
que a ell ara li toca fer:
i tot posat, vara en mà
a I'Oferta ja se'n va:

i els regidors a darrera
li segueixen la carrera.
Amb gran satisfacció
de I'atent senyor rector
cada un a dins el "plat"

la seva almoina ha posat.
(Déu vulla no sia curta,
que n'hi hagi per la murta,
pel sermó, llum i la resta:
que si no ¿d'on pac la festa?)
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Després de I'Ajuntament
a "fer tec" passa la gent:
Això, sí: tothom que hi va
se'n durà i podrà ensumar

d'alfabeguera un brotet
que I'obrer o escolanet
li donarà agrait,
(Prova d'estimació
¿no li regala a l"'amor"
I'enamorat, una flor
que ella es posa sobre el cor?)

Al mig dia

corregudes

n'hi ha hagudes
en el "CÓS" se'n va la gent

sempre del món

i

no fent cas del sol batent
ni tampoc de la mala hora:
Tanta sort que no és enfora!
De carros veureu fileres
per davall de les figueres

i

els qui tenen més fortuna
poden ocupar "tribuna".

...A les dues! A les tres!
hala mem qui primer hi és!
Guanyarà al seu guerrer,

aquell que arribi primer!
Si el que corre és de Sineu

el premi se farà seu
si no veu el gep als altres
i ells li veuen el seu!

EI pollastre el se'n durà
aquell que cavalcarà

el poltre o cavall millor
de qualque possessió.

La del "Quintos" és sonada;
mai ningú I'ha protestada:
tant beu el qui fa primer
com el que arriba darrer.
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II
Una dona devertida
que ja no pot esser dida
entre fortes mamnballetes
i picants "mermuladetes"
el davantal guanyarà:
¡Bon cotri! Ben bé em caurà

Les al.lotes sineueres
en ramell com les cireres
surten per enamorar
tothom qui les mirarà.
(D'externes també en vendran
que ses xarxes estendran)
Endemés de la finura

de sa pell, i la figura
elegant del seu cosset

lluiran el giponet,
botonada, rebosillo;
el ventall, i el cordoncillo
el blanc volant; cadenetes,
arracades,

i

agulletes

i...ai! madona Maria!
uns ulls amb més picardia!
que travessen les parets,
als homos no deixen freds!

i

A les festes de Sineu,
no hi pot mancar l'aigua amb neu,
més dolça que mel de bresca,
que gela les dents de fresca

-

¡Avellanes torradetes!

No les tastau al.lotetes?

-

¡Jovenets, hala pagau:
venga els doblers, au, au, au!
- Polleta para la mà
que aquest jove pagarà
el torró fort, i els confits
pels teus germanets petits!
- Al.lotes i jovencells!
(a bracet elles amb ells,
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renouers com I'alegria)
i que de bé vos cauria
un trosset de torró!

Augmentaríeu I'amor

i

mai no s'acabaria!

-

Paga Pep-Pren-lo, Maria!

i currota
i el novii li fa xacota

És ben garrida

a la qui ven cacahuets:
- Mira, belitre, que ho ets!
s'al.lota, gelosa, diu.

Ell la se mira i li riu:
- Tampoc no hi ha tant per tant
per mirar qui tens davant!
- Per agut,
te regal el mig almud!

El jove que és primcernut

ja pot trabucar I'almud,
si du forta sa quimera,
de fer ballar "sa primera".

A damunt el cadafal,
alçat en el "Mercadal"
a la Plaça a al "Fossar"

la Música toca ja.
Si és la del Regiment
I'aplaudirà fort la gent:
Si és la "Misericordi":
permeteu-me la recordi:
Era un goig! Aquells ninets,
tan etxerevits i nets:
formats com els soldadets:
tocaven just angelets:
Allò els era consol
al seu misteri de dol!

I da-li,

boleros, jotes,
el copeo...¡Quatre gotes!
Ni elles de ballar-los
ni els músics de tocar-los
se cansaven:
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i

dansaven,

tot fent bots i cabrioles!

Ni que fossin corrioles
d'un pou que no paràs mai:
¡No en tenien d'aturai!
Els focs artificials
s'encenen

ja

en els pals:
coets troners, i rodelles,
coets sense tro "femelles";
sempentes, giscos, ais, crits,
dels mes grans i mes petits!

Un vellet de setanta anys,
recordant llunyans antanys,
llagrimeja d'alegria
recordant que amb na Maria

fa estona, I'any de la neu
per la festa de Sineu
va provar el primer ballet
essent encara al.lotet!

Per folgar

i

matar penes

no es necessiten "Verbenes"
amb sons i balls forasters,
que a més de fer fugissers
els doblers i la virtud
no porten vera alegria
a la sana pagesia.
Verge de I'Assumpció,
vos prec amb devoció
volgueu beneir el meu Poble
Vila antiga Vila noble.
Oh Verge Mare de Déu
que la Vila de Sineu
sia sempre "la Primera"
com ho fou en temps d'enrera!

Francesc Timoner Villalonga
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Els caçadors de son Grønada
Lema: ...Codolada
Si n'hi ha molts que pretenen
de caçadors
també de bravejadors
tenen gran fama.
Mirau com aquesta trama

vaig preparar
sobre un fet que va passar
amb algaidins.
Per cert amb dos no molt fins

dins sa cacera;
són casats: un de nom, Pere,

i I'altre

Miquel.

En Pere espòs de na Bel,
al.lota fina
i, amb en Miquel, na Tonina
està casada:
guapa, culta

i

refinada.

Detall normal

comapropiinatural
ja que, entre fines,
abunden les algaidines.
El cas s'està

que les varen convidar
a una caçada,
cert diumenge, a Son Granada
en bon matí.
Contents afirmen que sí
i digué en Pere:
"Allà hi ha bona cacera,
disfrutarem
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i

és ben segur que durem
taleca plena
perquè hi ha caça a balquena"

Com se suposa
ho consulten amb I'esposa
i elles: "Sí, sí1"
El cas la gelera omplir

Lo buit és fred
i, demés, no fa paret.
tot quedà a punt per la festa
del sendemà,
soparen prest i a colgar.
Per cert que, en Pere
dominat per la quimera
de la caçada,

la nit agitada;
es condormia
i somnis estranys tenia,
fins somiava
que tantes peces caçava
sense encalçar,
ni necessitat de ca,
passà

ni

escopetada

que, amb una camionada,
duu no podria.
però allò poc duraria:
Sobtosament

li apareix un corpulent
i monstruós
moneiot, molt espantós,
pegant grapada
que, sols d'una mossegada,

s'engolí entera
tota la caça que en Pere

va replegar;
mes aquest tant s'asustà
que emprengué el trot
i, com qui vol i no pot,
gens no es movia
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tan esglaiat se sentia.
Pegant fort crit
despertà saltant del

llit

i, ben estès,
baix d'ell va quedar i

ofès.

Na Bel dormia
però tanta algaravia

la despertà.

-

Ja t'aixeques? preguntà
Contestà: -"M'han aixecat!"

Que et passa Pere?
Sols no encens el llum? Espera
jo l'encendré.
- Ja trob que m'han encès bé
tota la nit!
- Però que fas baix el llit?
Seràs betzol?

No hi cerc cucs de rossinyol,
ni hi ha tortugues!
- Vols dir clar lo que remugues?
- Que el bategot

-

faré causa el moneiot
que m'ha aglaçat!

-

No comprec que t'ha passat!

Tu estàs boiet!
Vestit, que et pegarà fred,
si has de partir
que, en Miquel, prest serà aquí.
Si ve en Miquel
jo no estic per caçar, Bel.
Perquè primer
és dormir que he menester.

I fet i

dit

es va ficar dins el llit,
ben allargat.
- Caçadors de dins els plat!
Va dir na Bel.

Mes veiem amb en Miquel
lo que passava:
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Que s'albercoc esperava,

tan confiat

i

dins el llit ben posat
que el company Pere
hi anàs, que encara espera.
Quedant enllà
sense a Son Granada anar
Molts, confiats,
es queden bocabadats.

Jo, amb tot lo dit,
això més he col.legit:
"Quan nostres faltes
o cuites, en mans dels altres,
purs confiam
no lamentem si fallam".

I

vet aqul,
d'un diumenge de matí
la gran caçada,
com acabà a Son Granada.
Mes si he pecat
respecte a la veritat,
quan m'ho contaren
a mi primer m'enganyaren.
I així és el món:
Mals d'altres rialles són.
Adéu-siau

i

tenguem tots bona Pau.

Bernat Fullana Garcías
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Cercønt &mors
Lema: Carabassa
A SENCELLES vaig

anar

cercant unes amors fines:
Bé en vaig veure de fadrines,
però cap me va "insultar".

i per la plaça
plaça
de SENCELLES!
¡bella

Pels carrers

passetjaven ells amb elles:
¡Bona es presenta la caça!

Arreu les me vaig mirar,
¡saps que ho són de bufarelles
ses al.lotes de SENCELLESI
Ni una se'm va girar.
Ses polissones "polletes"

feien el dissimulat;
i ja em teniu aturat
per mor de ses rialletes.
Ses ninetes sencelleres

tiren la pedra riguent

i

amaguen la ma rabent:

¡ai, que ho són de reguitzeres!

-

D'on mos surt aquest esquitx?
Que no ho veus que és de COSTITX!
Camina un poc "ali-ali"
Ve cansat de BINIALI!

No pareix des més desperts:
_ A veure si és de RUBERTS!
- Sa careta la té fina:
- Juraria que és de PINA!
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-

No tastareu cacahuets
pagats per un de JORNETS.

Ho sé cert i ho puc dir
que el coneixen bé a JUDÍ.

-

-

Va ben empinat i dret:
Pot ser sigui de LLORET.

-

Tirau

És curt de cos i de geni:
Seria de SANTA EUGENI?

Mira molt el gep als altres:
Bon foi, que se mir el seu
s'estornell nat a SINEU.

i

deixem-lo anar

que se'n torn a CASCANAR.
Males fembres de SENCELLES
vaig venir cercant amors,
i me'n torn però ben tos,
amb CARABASSA i sense elles.

Si anau a festa a SENCELLES,
anau-hi ulls espolsats
per no romandre escouats
estisoretjats per elles.

"CARABASSA m'han donada
carabassa menjaré..."

No en doneu a sa glosada
que sinó m'enfadaré.

Francesc Donat (Francesc Amengual Arrom)
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Es Funcionari
Lema: Xupatintes
M'escomets, Favanci amic,
per veure si jo te dic
què punyetes has de fer
(a que no nasqueres ric
ni has sortit gaire fener),
per comptar amb lo necessari
per poder-te omplir es gavatx:
jo et recoman sense empatx
que et faces funcionari,
Es qui neix a casa rica
pot viure com un burgès,
i es qui a sa feina es dedica
se guanya es pa amb una mica
de companatge comprès.
Però pobre i perdulari,
ja que em demanes consell,
crec que no tens més remei
que fer-te funcionari.

No cregues que és bo de fer
entrar dins tal Confraria,
perquè amb tant de malfener
com abunda avui en dia,
d'aspirants n'hi ha un femer.
Vol mèrit extraordinari
i és tocar amb un dit el cel,
arribar a tastar sa mel
de veure't funcionari.

Llei, segons tenc entès,
diu en es primer capítol
Sa

que perquè sies admès
has de presentar aquell títol
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que mai t'ha servit de res.
Si no ets metge, apotecari,
misser, enginyer o arquitecte,
oblida't d9es teu projecte:
Mai seràs funcionari.

Si tens títol per fortuna,
I'has de presentar tot d'una
amb es timbres consegüents
ben acompanyat d'una
mala fi de documents.
Si no tens a dins s'armari
paperots de tot color,
perds es temps i sa llavor:
No seràs funcionari.

i

Partida de naixement,
certificat de salut,
adhesió al Moviment,
i més o manco un almud
de dades baix jurament.
Així, passant es calvari
de córrer d'ací i d'allà,
veuràs com a un ciutadà
tracta un bon funcionari.
Ja complet es paperum,
has de fer oposicions

No em demanis ses raons:
a Espanya és un vell costum
i se fa així per collons.
Si no t'aprens es temari
de la "pe" fins a la "pa",
més val que ho deixis anar:
Mai seràs funcionari.
És requisit principal
que, abans de que comparegues
a davant es Tribunal,
cerquis entre es qui conegues
padrí influent i venal.
Millor rector que vicari.
276

Glosat
És bon consell que te don.
Requisit sine qua non
per ésser funcionari.

Si ho fas com dic, passa a passa,
i no t'atorrolles massa,
i caus bé a sa Presidència,
i no te pispa sa plaça
un altre amb més influència,
un bon jorn sense pensar-hi
rebràs, escrit i firmat,
un paper envitricollat
que et nombra funcionari.

I

de llavonses ençà,
anc que sies un gorà
que no serveix per fer res,
tendràs un sou, i això és
de lo què es tracta, germà.

No cregues que és necessari
suar mai es sou que cobres:
en cobrar-lo en té de sobres
s'

autèntic funcionari.

Ja estàs, amic, situat.
Anc que te sembli increTble,
tens es ranxo assegurat,
perquè un article sagrat

te declara "inamovible".
Pots fer es gandul a diari
segur dins quatre parets:
t'emparen des d'ara es "drets
adquirits" des funcionari.

Abans, Favanci estimat,
de què prengues possessori
d'un càrrec tan ben guanyat,
a qualsevol escriptori
d'un obscur Negociat,
crec prudent i necessari
que m'escoltis quatre mots,
i esdevendràs, entre tots,
es millor funcionari.
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Conté sa lliçó primera
com tractar es superiors:
critica'ls fort a darrera,
posa'ls com una granefa,

riu-te'n d'ordres i favors.
Davant ells mostra, al contrari,
obediència

i

respecte:

és es llepaculs perfecte,

perfecte funcionari.
Pes subordinats, a ultrança,
mà dura i bona política.
No els donis mai confiança,
escatima s'alabança
i accentua ferm sa crítica.
Llegi-los es breviari,
di-los quant fan dos i dos,
perquè si no ets malmodós,
no ets un bon funcionari.

Si atens an es ciutadà,
mostra't sempre malsofrit;
no li dons mai una mà,
fe'l venir i anar i tornar

fins que el tengues avorrit.
Mira'l com un adversari
que és precís deixar acabat.
Es qui és atent i educat
no és un bon funcionari.
Com s'horari és prou molest,
no et mostris com un covard
i obra com un homo llest:
arriba una mica tard
i ves-te'n un poquet prest.
És norma complementari'
que has de complir així com cal
No ésser jamai puntual
és de bon funcionari.
Posa especial esment

a no esser mai al teu lloc;
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i si t'hi asseus un moment,
no atengues cap client
ni faces feina tampoc.
Posa't a llegir es diari
o a resoldre un crucigrama.
Això te donarà fama
d'esser un bon funcionari.

A s'hora de berenar
no ho prengues a la punyeta:
prepara estovalla neta,
tomàtiga, olives, pa,

vi, plat, setrill i forqueta.
Res nat del món te separi
de complir tot aquest rite.
Llarg berenar necessita
sempre un bon funcionari,
Dos o tres pics cada dia,
perquè es temps faça més via,
has de prendre un cafetet,
i just a punt de migdia
t'has de fer dur un vermutet.
Pensa que t'és necessari
fer córrer es temps a sempentes:
Estar-se sempre mans fentes
cansa tot funcionari.

Si aspires a fer carrera
pujant a un càrrec millor,
te dic que de cap manera
esperis s'escalafó
que és més lent que una somera.
Besa peus si és necessari,
mou padrins, prega, reitera...
Tenir bo és bona drecera
per pujar un funcionari.

Si arribes a dalt de tot,
a més de sumar triennis,
sense haver-ne

fet ni brot,

humil davant tu m'acot
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perquè això és cosa de genis.
Si un dia et veus secretari
hauràs triomfat de debò,
perquè sempre ha estat això
somni des funcionari.

Fe-ho com te dic, amb constanci',
i no te'n penediràs.
Però si no me fas cas,
me rent ses mans, Favanci,
si vas dret cap a un fracàs.
No t'enfloc aquest rosari
per fer-te mals averanys.
T'ho dic perquè fa molts d'anys
que faig de funcionari.

jo

Victorià Ramis d'Ayreflor
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Desjuntament
Lema: EI porrassar
Un escrit ple d'esperança
rebrosta avui dins mon cor;
veig que s'espassa la por,
la por feta a cop de llança.
Un Poble està de folgança
pel Consistori que es mor.

Dir que es mor no és bona dita,
perquè segons tenc entès...
al veure del bon pagès

ja

nasqué just baix la fita
d'on arriba la sospita
del qui esser vol... i no és res.

Per això tothom s'afua
cansat d'aguantar la creu;
i alçant fort la seva veu
el seu desig es traspua.
La veritat és tan crua
que el que mor, sols no s'ho creu.

El romànic empedrat
ha donat el braç a tòrcer,
i el lligam ha perdut força
de tants d'anys d'estar fermat.
Encara que trepitjat
hom s'aixeca si s'esforça.

I

aquesta gran aixecada

del dia quinze de juny,
que assenyali arnb nou encuny
I'enyorada retirada
de tanta amargor juntada
i que el Poble avui desjuny.
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Ell vol

saber a tota costa
tantes coses que no sap...

que les té voltant del cap
però no hi troba resposta.
A poc a poc ja s'acosta
a destapar el negre tap.
Que per tot en facin crides,
que surtin tots als portals,
no volem més mandat fals,
més ordres que ens són ferides,
que el Poble tengui les brides
dels nous drets municipals!
S'han acabat les ditades
donant la mel i la sal,
repartint el bé i el mal
per les mateixes marjades...
Les decisions primfilades
són del Poble en general.
D'aquest Poble que sols fou
aigua estancada d'escletxa,
però que ha trobat la bretxa
per a dir... "siau qui sou",
rompent el dogal i el jou
i el lligam de tanta fletxa.
Que canvia el blau per rosa,
i que per tot va dient,
¡No moguis Ajuntament
del Municipi cap cosa!
descansa amb pau i reposa ...
¡Ja està bé de moviment!

Llorenç Antich Trobat
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Lliure
"Lliure el vull, i sempre lliure,
que de "libre" no hi té res".
va dir un taxista sorprès,
quan I'urbà començà a escriure.
Si Vostè fa de bou Mittra,

jo faré de Cordobés.
No trepitji més encara
ni fermi més aquest mot.
Malmenat ha estat per tot,
el deixi lliure un poc ara.
Si li dóna cops de vara,
Vostè rebrà de rebot.

Si el deixa en pau, sensc tntllta

lliure de petrs i de mans,
tant els petits com els grans
veuran que és persona cttlta.
Si Vostè la llengua insulta,
també insulta cls seus parlants.

Aquest temps que ens toca vitlre
cns em d'entendre parllnt.
Entengui que jr és bastr.nt
tots qls cops que duim c!'l llir-:r¡..
Ho arregli allb un sonriurc
cn lloc de fer'-ho mr.rll:'::!.

Lliure, pmaulr planelr
pero d'alt significat.
I:liurc no vol dir fernl:-t
ni lirat â la vorera.
LLIURE, ÉS, SBRÀ I L1RA
el dret humà més sagrLt.
Lliure volem la parauh
que fermadl prou ha esiîr
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que es vegi la llibertat
sense que quedi cap baula
a la cama de la taula

fermada, com temps passat.

Lliures tirades les moles
que ens prensaven amb turment.

Lliures com ho és el vent
com tu, gavina que voles.
Sien lliures les escoles
dins el seu ensenyament.
Que s'ensenyi cada dia

la cultura que hem rebut.
Ella serà nostre escut
si lluitam amb valentia
perquè ella és la que destria
la raça d'on hem vengut.

El que es sent autonomista

i

també bon mallorquí,
és hora que pugui dir
el que va dir aquest taxista.
Ell ha obert la nova llista
que ens ensenya un nou camí.

ja

Lliure mai un Poble és pobre,
perquè s'ha desfet del feix,
com I'ocell o com el peix.
Tot lligam està de sobra.
"Poble que la llengua cobra
es recobra a si mateix".

Llorenç Antich Trobat
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por des vellard

Lema: Es Jai
(Aquest coverbo fa molt de temps que el volia versificar, perquè no és, com
molts dels meus, fruit de la imaginació, sinó que està fonamentat en un fet real:
la graciosa ocurrència que va tenir un vellard faceciós, ja fa molts d'anys, a la
tertúlia que es feia en aquell casino, exageradament aristocràtic, que es deia Ses
Mines, del carrer de la Unió, de Ciutat, i que era refugi a on anaven a veure
passar les hores un parell de dotzenes de senyorots, avorrits de no fer-ne ni
brot. El vellet de la història fou precisament el meu avi patern, i l'anècdota me
la va contar el marquès vell de Ca La Torre, quan jo era encara un jovencell).

A un casino de Ciutat
hi havia una vegada
una tertúlia animada
d'homos ja de certa edat.

Tots senyors de sa noblesa
de Palma i terratinents,
des qui gaudien un temps
reverències i riquesa.
Sense maldecaps

ni

amarres

duien vida de burgès:
"Menjar, beure i no fer res",
com pertoca a uns botifarres.
Com ningun d'ells feia feina,
passaven ses hores mortes
amb polèmiques ben fortes,
sempre esqueina que t'esqueina;

i

dins son temple de nacres,
aquells bons "vosses mercès"
parlaven més que de res
des anys i ses seves xacres:
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que
que
que
que

si un pateix de ciàtica,
si s'altre des pulmons,
aquest té mal de ronyons,
aquell té unr tos asmàtica,

un es barram, s'altre es ossos,
s'altre ets ulls, s'altre ses venes,
un que té pedres i arenes,
s'altre que es pèl perd a trossos,
un que té malalt es fetge,
s'altre que es cor li fa bots...
Es a dir, que estaven tots
més o manco en mans des metge
Quan

ja

sa discussió

va deixar esgotat es tema,
per resoldre aquell problema
sortiren an es balcó,
perquè així, amb bona política
i mirant sa gent passar,
bé podrien manejar
ses tisores de sa crítica.

ja duien una estona
gaudint d'aital bauxa nova
Quan

passant-se per sa garrova
tothom, persona a persona,
creuà pes carrer, serena,
exhibint ses formes belles,

una femella d'aquelles
que es diu que tiren d'esquena.

Mirant aquella fadrina,
bé en feren de comentaris
-alguns d'ells massa ordinaris,
impropis de gent tan fina-,

fins que un de mitjana edat,
sense perdre-la de vista,
amb veu una mica trista

li
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-

Deu esser trist fer I'amor
a una al.lota joveneta
i sentir una por secreta
de que te diga que "no".
Però un vellard setantí
respongué:
No és res això.
Més trist és quan ja tens por

-

que puga dir-te que "sí".

Victorià Ramis d'Ayreflor
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Quatre dècimes de glosa
Lema: Tallaferro

I
Al

roser de sa glosada
li ha florit,
amb renovat esperit,
una rosa ja oblidada;
una rosa anomenada
de la Pau de Castellitx
que ha encès a dins mi es desig
de copsar sa seva flaire
i al meu jardí de cantaire
bé la voldria al bell mig.

un altre pic

II
Per tal d'assolir sa rosa,
de la Pau, que és sa millor,
m'he volgut fer glosador

i

engirgolar una glosa.

Si de cas, per qualque cosa
es glosat me sortís tort
i no guanyàs, per dissort,
es premi que m'encativa,
ja sé que sol esser aspriva
moltes vegades sa sort.

III
Mes jo tenc per

cosa certa

que sa sort s'ha de cercar
i sols en participar
li deixam sa porta oberta,
i si, a més, se desperta
sa musa des meu costat
i m'inspira un bon glosat
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que quasi surti perfecte,
sé que farà bon efecte
an es membres des jurat.

IV

I si no duc sa corona
de sa glòria i es llorer,
he de tornar I'any que ve
amb una glosa rodona;

no és esperar massa estona
si enguany es premi no cau.
I a Vós, Verge de la Pau,
amb tot es cor vos diria
que ja es guanyador seria
des premi, si me mirau.

Rafel Bordoy
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Joc de pílota
Lema: Esport

i

mig
Dins es temps se perd es punt
damunt es seu naixement.

D'Anglaterra fou sa gent

fent-li ripunt,
d'aquest joc de conjunt
va compondre un reglament,
sense pensar que s'invent
pogues pujar tan amunt.
que el teixí,

i

Cada equip és un estol
format d'onze jugadors.
Demostren es seus valors
per dar a un esfèric redol.
És alegria i consol
per milers d'espectadors.
Si sou endevinadors
sabreu que parl des futbol.
Passions a qualsevol lloc
desperta i dóna sa nota.
Pes futbol, qualcú explota

i

pega o rep més d'un toc.
Dins sa sang li encén un foc

com un jove per s'al.lota.
Mirau si amb una pilota
se pot donar molt de joc.
Es fet, segons com se mira,
és un poc mal d'explicar:
Un joc que sembla vulgar
tantes persones estira.
Corren com es cans de fira
per sa pilota encalçar
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i si un la pot agafar
llavò una coça li tira.
Per on té sa seva manya
no es destria fàcilment,
però és un fet evident:
És s'esport primer d'Espanya.

Dins ell té una força estranya,
I'envolta molt d'ambient

i

quina gaubança se sent

si veus que es teu equip guanya.
És una cosa que espanta
veure sa gran quantitat
de públic aglomerat
que fred o brusca aguanta.

Aplaudeix, vibra

i

canta

gojós i entusiasmat
i és que es futbol ben jugat
també pot fer molta planta,

Però se trenca sa festa
si es teu equip preferit
perd, jugant un mal partit.
Pot esser cosa feresta.
Es crits ja són de protesta
i més d'un perd es sentit,
amollant a roi seguit
molts més llamps que una tempesta

A n'es joc de temps

enrera
s'espectacle era més viu.

Ben clar era s'objectiu:
Fer gols de qualque manera.

Ara es du més sa quimera
dins s'aspecte defensiu.
Cada equip tanca es seu niu
amb una bona barrera.
Però no cal tenir por,
es futur sembla optimista.
Avui un bon futbolista
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i
i

me fa bategar es cor
m'alegra ferm sa vista
veure fer un gol d'artista
si el fa s'equip que vull jo

Jaume Juan Bonnín
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Llunarí
Lema: Dotze pàgines
Primera

Mentre cantam ses lloances

al Sant de ses Beneïdes,
alimares enllestides

fan gustoses ses matances.
Cremen velles esperances

ja marcides pes rovell.
Es camp mostra es seu cabell,
sortirà bona s'anyada;
sa terra ja fou regada
amb sa suor des parell.
Segona

Dissimulam amb colors
sa nostra tristesa nua
i, s'avalot de sa Rua,
disfressa nostres temors,
Facem amb tots es dolors

un pilot d'escombraries!
Aquest món de malalties
desitja sa veu més tendra;
portam, en es cap, sa cendra,
poc després des Darrers Dies.
Tercera

Es vent portarà sa festa
-tota plena de riquesade qui servà sa infantesa
de Jesús, amb mà xalesta.
Sa serra, feinera i presta,
fou s'ormeig des seu quefer'
Mai no brollà mot d'acer
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de sa dolçor des seus llavis,
sinó bons consells, ben savis,
exhalava el Sant Fuster.
Quarta

Augmentarà sa saó

tot s'estalvi des pagès;
es núvol haurà comprès
que, de goigs, n'és portador.
Ha vençut el Redemptor!
Sa Jaia ja no camina!
Des d'ara,'sa disciplina:
tota casta de panades

i

unes bones arrossades

fetes amb brou de gallinal
Cinquena

S'abella dóna sa mel
treta de flor generosa;
en xuclar bresca gustosa,
nostres ulls cerquen el cel.

Trenquem, idò, tot es gel,
fruit de nostra bogeria.

Si, d'amor, sa melangia
esvaiex un xorc renec,
companyes de nostre prec
seran ses flors a Maria.
Sisena

Amb molt d'esment, sa figuera,

ja mostra sa figa flor;
es pagès troba un tresor
que surt des batecs de s'era.
Ses llàgrimes de Sant Pere
han adobat es conreu.
Començarem, amb bon peu,

a fruir de sa baldor
des camp

i

des seu amor;

tot això no té cap preu!
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Setena

Sitges plenes de bon gra,
que no coneixen usura,
allunyen tota paüra
sobre terra de secà.
Sant Jaume -gelós- voldrà
que tornin es Cossiers.
Ells, de cames, ben lleugers,
li dibuixen "es Quadrat";
els gaudí Sant Honorat;

quin goig, veure'ls pes carrers!
Vuitena

Al Cel, Déu,

se n'emportà

qui Déu portà, com penyora;
dins terra, tan gran Senyora,
com s'hauria de quedar?
Guiau-nos amb vostra mà
per aconseguir la Glòria.
Si, del món, sa breu història
no amaga vostre somrís

i fruïm del Paradís,
nostra mort serà victòria.
Novena

Fa resplendir sa tardor
i regalar fantasiai
si trepitjam s'alegria
és perquè surti millor.

Amb llum que neix de foscor,
plens de goig, omplim sa bóta.

Si qualque bòtil s'esgota,
mai no el deixem refredar;
compartit amb so germà,
dolça enyorança rebrota.
Desena

Gírgoles, en es calius,
plat de reis, dins llar humil;
d'una finor tan gentil,
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en romandrem tots captius.
Ulls espolsats i ben vius,
passegen es caragols.
Es fadrins formen estols
-més s'estrenyen es dogals-;
bé festegen es fanals
després des suc i es bunyols.
Onzena

Quan ses passades ventures
han deixat s'esclavitud,
coneixen sa quietud
que neix de ses sepultures.
De marbre són ses figures,
mes no en són ses recordances.
Treballaren esperances
-fonaments de nostres videsperquè, de penes patides,
han florit noves gaubances.
Dotzena

Per l'Amor de Déu naixéreu,
sens màcula concebuda;
quan la Joia fou rebuda,
sant habitacle li féreu.
Filla de David, ja n'éreu,
en temps d'Eva, desitjada.
De confit, vostra tonada,
bressola nostra Promesa;

s'alè de s'estable besa

qui fa fugir sa gelada.

Pere Bru Serrano
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Trobøda de glosødors
Lema: (Jn tros de vida enyorada

- Te mir i no estic segur.

Tan ben plantat, qui ho diria?
Deu esser sa cirurgia.
Sembles jove

i

ets madur.

Toni, sols no sé si ets tu
o un pepet de fantasia.

- Te mir pensant lo contrari.
Vint

passes

lluny, dic és ell.

En Pau, vaja un estornell!
Què pobre es seu vestuari!.
Pareix que puja el calvari
Com si estàs per fer sa Pell.

- Toni bé no m'has mirat.
Sa nostra edat és igual.
Jo tenc s'aspecte normal
que sa vida m'ha donat.
Tu en canvi vas desfressat
fora estar dins carnaval.

-

He fet dobbers a balquena.

Tenc cases i molts de béns
i tu no has progressat gens.
Picant t'has fatut s'esquena.
Se te remou cada vena
de s'enveja que em tens.

- Enveja, gens ni una mica

me donen es teus dobbers,
perquè Toni es teu progrés
per ell mateix prou s'exPlica.
Ets de sa gent que es fa rica
fotent com pot es demés.
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Amb aquesta m'has ofès.
No tenc cap negoci osbcur.
Treball i no faig es pur
com tu. Segons tenc entès
estàs cada dos per tres
a ses llistes de s'atur.

-

No tant, però és cosa bona
descansar una temporada
i una me n'han contada

que la t'amoll tal com sona.
M'han dit que sa teva dona
amb un altre se n'ha anada.

-

Si sempre estava a sa lluna.
No vull dones acabades.
Som jo que altres n'he cercades
i no me conform amb una.
Un home que té fortuna
té femelles a grapades.

-

Segons dius ets molt valent.
Tanta força d'on te surt?
Deus prendre molt de iogurt,
Jo amb una ja estic content.
En tenc abastament
i a pics encara faig curt.

M'han fuit dona, fill i filla.
An es fons som un fracàs.
Com no vull arrufar es nas

-

amb dones cerc companyia,
però bé em conformaria
amb una que m'estimàs.

Toni, tu has fet carrera.
No ets des homes fracassats.

-

Jo som des que van pelats
sobretot de sa cartera.
Comque no tenc més glosera
anem a beure plegats.
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- Aquesta sf que m'agrada.

Facem com es temps antic.
Recobrem un altre pic
un tros de vida enyorada,
que sempre és ben glopejada
una copa amb un amic.

Jaume Juan Bonnín
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Ja n'hi ha prou, de passør føm!
Lema: Menjues de tota casta
Avui vos faré

presents,

naturals, tres personatges;
tots portant bons arrambatges
i amb cara de nins contents.
Es primer, té bones dents;
es segon, un bon barram;

no li agrada passar fam
mal mengi pebres coents.
Si hi parau un poc d'esment,
sa tercera em té confús:
podeu estar ben segurs
que no surt de cap convent.
Vet aquí tot es valdéu
que cadascú mos enfloca:
just ous covats per sa lloca
que viu pes Puig de Sineu!

A mi, per mascle me

tenen,

només m'agrada sa fruita
hi pos ets ous a sa truita
i ses dones en berenen.
No festeja sa viola
ni festegen guitarrons
si no moc es galindons
per veure qui me'ls consola.
Sense forqueta i menjant,
ara vos ensenyaré
tot allò que jo puc fer
mentre tir cap a davant.
Jo cerc pomes mallorquines,
cerc patates catalanes
o ses figues valencianes:
quines menjues tan fines!
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Tan fines i saboroses,
tan sedoses i poncelles,
tan ruboroses i belles
sobre garrigues flairoses.
Si en trob en es figueral,
davall de sa patatera
o són fruites de pomera,
per totes tenc bon queixal.

M'agrada tenir bon ull
per sa menjua coenta,
tenc un pebre que rebenta
i que vol fer molt de trull.
Ses gambes

i

ses copinyes

renten ses cares funestes;
compartides, fan xalestes
ses alcoves i ses vinyes.
Es llits fan talabastaix,
munten un ball ben vitenc;

i no comprec
qui veu tords volant tan baix.
Menjam carn sense mesura,
mengem peix que és molt sa
i, si pot ser, bacallà,
mal que hi deixem sa freixura!
I si hi trobam campanar,
corrensos a s'oculista!,
ara, qui en sigui un artista,
crec que s'hi pot arriscar.
Qui comparteix sa canal
amb tot s'espai i no hi frissa,
ni li tornarà estantissa
ni li farà gens de mal.
tanta bulla

I a mi,

que som sa femella,
no m'ha de retre ningú;

si en vull reblanir qualcú,
pes manec hi tenc sa pella.
Jo voldria bon forner
que m'encengués es carbó,
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que fos destre amb so burjó,
i més mogut que un vesprer.
Bon jornal, per ell tendré
que no I'acaba amb un dia.
A punt de pastora mia
li oferesc un bon braguer,
botonada a mig desfer
i en es parrús, s'alegria.
Si ern mostra bona fitora
i la vol fer navegar,

sigui amb s'avenc o amb sa mà,
prest la hi prendré de penyora.
Perquè em diu sa meva estora
que vol ser camp eixarmat.

Un ocell enravenat
m'he cansada de cercar
i no se m'escaparà
fins que no I'hagi plomat!

I si qualcú vos hi manca
i no el trobau a sa llista,
no vos canseu més sa vista,
aquest menú no se tanca.

Si voleu paraula franca,
per un cas, el deix obert.
Un glosador no se perd
si a sa cuina li feis lloc:
un vi devora des foc
i fareu un bon encert.

Pere Bru Serrano
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jornal d'en Pau Verderol

Lema: Una llum a n'es sol no fa claror
i qualque pic costa un ronyó.
Feien feina a una caseta
quatre o cinc picapedrers.
No feia gens de fresqueta.
Es sol queia a esquena dreta.
Feia mal anar faners.
Menstrestant les observava
treballar en Pau Verderol.

Amb sos ullots que badava
aquell homonet semblava
que era més de mig betzol.
Es mestre s'hi va acostar.
-L'amo que heu perdut res?
-Es que m'agrada mirar
picapedrers treballar,
en que no sia un entès.

-Hauríem de menester
un homo com vos, formal,
perquè llum mos pugui fer

ja que no hi veim gaire

bé.

Guanyarieu un bon jornal.
és lo que voldria,
digau quina feina és.

-Això

-Aquella espelma encendria
i aguantau-la fins migdia
sempre amb so ble ben encès,
-Sembla feina un poc pesada,
a jo gaire no m'atreu.
Deixaré anar s'escarada
a nos ser que tal vegada
pagasseu a molt bon preu.
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-Vos daré deu mil pessetes
si compliu bé es treball.
-Deu mil per dues horetes.
Això són tirades netes.
Tan bon jornal no he fet mai.
S'espelma es mestre encengué
a n'en Pau va dir: -AguantaEs sol les pegava bé.
Creis-me que aquell candeler

i

feia prou sa seva planta.
Tots feien befa d'en Pau
però ell no s'inmutava.

-L'amo es llum acostau.
-Alerta, que es llum vos cau!
-Feis llum a n'aquell que cava.
D'un a s'altre correguent
i fora perdre es to amable,
sa tasque anava fent
com un homo competent
que fa un treball responsable.

i altre pic provaren
de fer-li qualque endemesa.
Sis vegades li apagaren
i altres sis el trobaren
de bell nou espelma encesa.
Un

Fins que es mestre mig cremat

li tira s'espelma i

diu:

-Ja n'hi ha prou, s'ha acabat!
Cap a fora d'es sembrat.
A veure si prest partiu.

-Mestre que no vos convé,
no sigueu tan animal.
Ja que m'ho pagau tan bé

per part meva compliré
lo tractat a n'es jornal.

Va fer llum fins a migdia
passant mil bromes per alt,
308

Glosat

i

després fort insistia
que prou li corresponia
es cobrar sa seva part.

-Quasi tot lo que hem rigut
ses deu

mil

pessetes val.

Aquí les tens, caparrut.

Tu no t'ho has merescut.
Som

jo

que les te regal.

-Ses meves gràcies rebeu
per tan esplèdit regal.

Ara vull que me pagueu
ses deu mil que me deveu
i així quedareu cabal.

Jaume Juan Bonnín
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Amengual, Francesc. Cercant amors. Glosat, 1976

Antich Trobat, Llorenç. A la Pagesa de Castellitx.. Poesia autors locals, 1968.
Antich Trobat, Llorenç. A Nostra Senyora de Ia Pau. Poesia autors locals, 1969.

Antich Trobat, Llorenç. A Nostrq Pagesa. Glosat, 1972.
Antich Trobat, Llorenç. Desiuntamenr. Glosat, 1978
Antich Trobat, Llorenç. Lliure. Glosat, 1979
Arbona Santamaria, Antònia. Dansaires en la nit. Poesia, 1993.

i Pomar, Rafel. Quatre dècimes de glosa. Glosat, 1990'
Bordoy i Pomar, Prafel. Tríptic d'absències' Poesia, 1991.

Bordoy

Bota Totxo, Miquel. Confidència a Santa Mariq de la Pau de Castellitx. Poesia,
t97

t.

Cabrer Borràs, Guillem. Verge Pagesø. Poesia, 1968'
Capó Amengual, Antònia. La moixa. Narració, 1992.
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Gonzâlez Reverter, Ramon Lluís. Diàlegs davant les flames de

la llengua.
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1994,

Darder, Pere Bru. Pedres per a un desaire, Poesia, 1995.
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1975.
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Relació de guardonøts al Certamen literari de
Castellitx
(En aquest volwn hemfet l'opció, per raons d'espaí, de només publícar els treballs
foren guardonats amb el primer premi, No obstant, volem reconeixer el mèrit de tots
els participants ja que, gràcies a ells, any rere any, han estat els protagonistes i han fet
possible la continiïtat del Certamen literari. A continuació us oferím el llistat dels
autors que han obtingut accèssits que, juntament amb els guardonats amb el primers
premis, conformen la totalitat dels autors premiats aI llarg de la història del Certamen
literari de Castellitx)
que

Any

1968

Poesia

Oració rimada a Ia Mare de Déu de la Pau de Castellitx (Algaida). Antoni
Seguí Bennàssar.

Madona de la Pau. Antoni Cardell Noguera.
Oració petita però confiada dels homes d'avui a Nostra Dona de la Pau de
Castellitx d'Algaida. Baltasar Coll Tomàs,
Evocació de Castellitx. Miquel Gayà.

Any

1969

Poesia

El pelegrí de la Pau. Bartomeu

Guasp.

Petita epístola de Jan Zajic a Nostra Dona Santa Maria de ls Pau de Cas-

tellitx. Baltasar Coll Tomàs.
El diàleg antorós. Baltasar Coll Tomàs.

Any

1970

Poesia
Que brosti I'olivera. Antoni Seguí Bennàssar.

Madona del Casal Lluís Aguiló de Cáceres.

Glosat
Mare Nostra. Francesc Antich Trobat.

Any l97I
Poesia
Santa Regina de Ia Pau i de l'amor. Miquel Bota Totxo
Anyell. Llorenç Antich Trobat
"Salut dels malalts". Miquel Bota Totxo
"L'hora verda". Baltasar Coll Tomàs
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Narració
El vell alè del nadó. Llorenç Capellà Fornés..
En bell temps de pascor. Bartomeu Guasp Gelabert.
Història natural i alguna cosa més. Miquel Pons Bonet
Glosat
Pastora. Llorenç Antich Trobat.
Dia de festa major. Bernat Fullana Garcias
Pel camí de Ia Pau, a la Verge. Sebastià Amengual Puigserver
"Ave Maria". Francisca Mulet de Gayà.

Any 1972
Poesia

Boires. Llorenç Antich Trobat.
... I la poesia sou vós. Bernat Fullana Garcías.

Glosat
Cantaré Verge Maria. Pere Juan Amengual.

Any 1973
Poesia
Cants d'esperança. Ndiqttel Oliver Bauzà.

Narració
Un tassó de vi. Gabriel Oliver Oliver.
Glosat
No volen Buerra, volem pau. Antoni Antich Trobat.
Sa terra demana clemènciq. Jaume Juan Bonnín.

Any 1974
Narració
Història d'un flabiol. Gabriel Oliver Oliver,
Glosat
El món que declína. Bernat Fullana Garcías

Any t976
Poesia

i Coll del Ram.
Sota un clima d'esperança Gabriel Juan Galmés.

No tenc per oferir. E. Corral
Glosat

Matances pøgeses. Jaume Socias Bennàssar.
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Any

1977

Poesia

El calor. M. Oleart de Bel.
Estel del matí. Bàrbara Mates

Any

i

Sastre

1978

Poesia
Suportaras Ia mort com a l'ocell la branca. Josep Sanromà
Subnormalitat. Llorenç Antich Trobat.

i

Vilella.

Narració
L'herència de les sangoneres. P.afel Crespí Ramis.

Glosat
Es porqueret de sa pellissa. Victorià Ramis d'Ayreflor.

Any 1979
Poesia

Si no he de veure aquest demà. E. Corral

i

Coll de Ram.

Glosat
Cas Canar. Victorià Ramis d'Ayreflor.
A mestre Llorenç Batle. Llorenç Antich Trobat.

Any

1980

Poesia

Tintina. Jaume Caldentey Bennàssar

Narració
Algti sospira la meva mort. R'afel Crespí Ramis.
Glosat
Gloses a rompre, Jaume Juan Bonnín.

Any

1990

Poesia
Remembrançø. Rafel Bordoy

Vent de Xaloc. RafeI Bordoy

Any

i Pomar.
i Pomar.

1991

Poesia

I

et tornarà pols. Pere Bru Serrano

i

Darder
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Any 1992
Poesia

L'hàbil vol de la libèl.lula. Pere Uget i Gonzâlez.
La interna llibertat. Concepció Coll Hevia.

Narració
La biòloga. Gabriel Juan Galmés.
Un estiu massa llarg. Antoni Rodríguez Mir.
Promenade. Gabriel Company Matas.

Glosat
Es vi bo no té nom. Pere Bru Serrano i Darder.

Any

1993

Poesia

Llavis dels meus records. Pere Bru Serrano i Darder.
Sonet-ina per a piano a quatre mans. Isidre Julià i Avellaneda.
Amagatalls secrets. Nicolau A. Dols

i

Salas.

Narració
Cronos. Marc Boix Aragonés.
Sobre el tronc d'un vell pi. Lluís Solé

i

Perich.

Glosat
Tot ha cønviat. Antònia Adrover Roig.

Any 1994
Poesia
Sobre el mur dels somnis. Pere Bru Serrano

i

Darder.

Narració
La nit d'Atenes. Guillem Rosselló i Bujosa.

Any

1995

Poesia
Cap al cor de la nit. lsidre Julià

i

Avellaneda.

Petita Història d'un amor. Martí Santandreu Barquero

Narració
Pensaments que cremen. Albert García Elena

(
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