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Estimat padrí, 

T’escric per te demanar un consell. Sem un munt al meu C.E.S. que en 

sem farts i que diem que n’hi ha prou. Cada dia anar a l’escola, tenir les 

vacances amb comptagotes, obeir mitja dotzena de professors, el 

conseller d’educació, el sotsdirector, el director i set o vuit pions (vigilants) 

és pas una vida. Tenim, cada hora, una lliçó a nos saber i sempre hi anem 

amb l’ai al cor. Sem pas guanyat res amb el sistema del control continu 

de les coneixences, com ne diuen. Enbans tremolàvem fora que de tant 

en tant, al moment de les composicions, i nos podíem reposar entre 

temps. Ara nos deixen pas respirar. I quan respones pas bé, punició 

(càstig) del professor. I quan vas pas dret, punició dels pions o del 

conseller d’educació. I quan tornes a casa, crits de la famili. Què podem 

fer per nos defendre? La tabola servei pas a res. Fora que a ramassar 

qualque punició suplementari. La revolució, la podem pas fer tots sols! Hi 

ha companys que han provat d’anar a les usines a l’hora de la salida, mes 

els obrera els han pas escoltats i al contrari se n’han rigut. Els companys 

troben que resta fora que una solució: calar foc a les escoles caserna. 

Què te’n sembla? 

 

 

Hi havia qualques dies que l’Andreu s’havia ferit. Com el podien pas 

cuidar com cal a casa, l’havien portat a l’hospital, on són equipats. Mè 

l’han pas pogut salvar. En Jepe nos ho ha dit avui amb una veu trista mè 

conformada: “Se n’ha fet el pellot!” Si li havia pas fet pena en Jepe hauria 

dit: “Se n’ha fet l’esclop”. Ho sé, ara que hi pensi, que belleu podia dir 

també:”Se n’ha fet l’esclop” perquè cal, amb la mort, una petita 

distanciació irònica. 

 

Desperta-te o prenda graciosa 

i escolta la mia llamenta 



que mentre tu dormis contenta 

jo pas la mia vida afannosa. 

Per ésser tu així graciosa 

escolta qui te vol bé 

que fins a la gent del carrer 

per a mi, resta torbada. 

La passaré sentenciada 

la bella joventut mia 

m&#39;has posat en agonia 

i lo cor meu, m&#39;has robat. 

Tingues de mi, pietat 

oh bella minyona morena! 

Que les mies abundants venes 

versen llàgrimes de pietat... 

 

Lo pardal verd 

 

Una volta aqueixa filla de rei era a un desert i teniva un germà, i aquest germà era 

petit i anava a la caça. Mentre que ell caçava, ella és estada arrobada. Lo petit, no 

trobant la germana en casa, és anat a corrir món. La minyona era estada arrobada 

d'un fill de rei, i aqueix se l'havia esposada; i després que han esposat, lo marit és 

anat a la guerra; i ha deixat la muller prenyada, i és venguda a parir i ha fet un 

minyó i una minyona. La mare del príncip, que no estimava la nora, escriu al fill 

dient-li que havia fet dos cutxos, i lo príncip respon que o cutxos o gates li fossin 

deixats fin tant que venguessi ell. La mare li torna a escriure que era una gran 

vergonya de tendre dos cutxos a la cort. Ve l'ordre del marit que la fossi despatxada 

i que fossin morts los dos cutxos, que voliva la sang i el cor de totos tres. Alhora la 

reïna ha enviat un carnisser que fossi mort a ella i a los fills, i que li fossi portat la 

sang i el cor. Alhora són anats a un gran bosc per los matar. Lo carnisser, pres de 

llàstima i compassió veient aqueixa dona am’aquelles criatures al pit, no los mata i 

los deixa en una cabana dant-hi provistes per tres dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’es cap d’un parei de dies, sa madona li diu: 

-Te n’hauràs d’anar amb s’ase an es molí a veure si tenen sa farina feta, que es pa 

s’acaba, i se fa precís pastar. 

Se n’hi va, i sa farina ja l’esperava, dins es sac, feia dos dies. Prova de carregar-lo- 



se, i casi no li pogué fer deixar sa terra. 

-No res, diu ell, lo millor serà treure un parei de grapades de farina. 

Les treu, i es vent, que bufava ben fort cap a So Na Moixa, ja ho crec que les hi 

pren, i d’allà. 

-¿Així va això?, diu ell. De vent nostro! Que estàs tu de fener!… 

No, i cap a So Na Moixa, que la te n’has duita…No res, espera un poc, i la te’n 

duràs 

tota. Ja la deixaràs a sa madona… Pensa-hi, per amor de Déu! 

 

 

A la fi s&#39;acosta un cambrer i li pregunta: 

-Què ha de ser. 

I en Pep li diu: 

-Abans de res, que puc fer una pregunta? 

-Anau diguent... 

-Idò, que em voldríeu dir per què a tot qui vol entrar aquí, aquell home de sa porta 

li ha de palpar es cul? Trob que és una cosa molt lletja. [...] 

-Ca, home! Anau errat de mig a mig. Això no és una mala casa i aquí no es vol tocar 

es cul a ningú. Aquí lo que volem és assegurar-mos que es qui entra dugui sous. [...] 

Ho enteneu ara? 

-Em pens que sí –acaba en Pep-; i trob que feis molt bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada em va visitar un venedor de forats a domicili. De moment vaig dir-li 

que estava servit, que més aviat em feia falta un producte (entre material i 

espiritual) per tapar els que ja tenia. 

-Porto novetats -em respongué-. No hi perdrà res veient el mostrari, sense cap 

compromís. […] 

-S’enganxen a la paret i deixen veure l’habitació propera o la casa del costat, 



discretament i amb una gran nitidesa. 

Hi ha coses per les quals no passo, i vaig saltar enfurismat: 

-I ara! Això és immoral, no es pot tolerar que ho autoritzin. Li prohibeixo 

formalment que vengui ni un d’aquests forats als meus veïns de replà. 

 

 

 

El DAVID és al rebedor amb les  maletes, a punt de marxar. La CARBONELL, 

;l’EMMA i el LOPES són al seu davant. El DAVID té el bitllet de tren a la mà. 

CARBONELL: Té, fill, meu,t’he fet una bufanda per quan et toqui fer guàrdia. 

DAVID: No sabia que fos tan bona fent mitja. Quines manetes... 

EMMA: Amb aquests colors tan... vius, serà més fàcil d’identificar-te quan et trobin 

congelat. 

DAVID: Emma, et vull demanar una cosa. Vols ser la meva nòvia? 

EMMA: Ara? Així de cop? M’ho hauria de pensar. 

DAVID: Pensa-t’ho. Encara tinc cinc minuts. Només nòvia de mili. Per poder escriure 

cartes, portar una foto a la cartera... 

EMMA: Escolta, David, a l’estació ens farem un petó? 

DAVID: I dos i tres... 

EMMA: Que xulo! Pot estar bé, no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Això és lo fumeral…pel fumeral hi surt lo fum…D’allò negre de dins del fumeral en 

diem estalzí, i ho llimpiàvem. Pos rascant-lo, en una argilaga. Lligàem una argilaga a 

una corda, i la un estirae de dalt i l’altre de baix, i així, i com que l’argilaga tot és de 

punxa, pos se quedae net…Ton oncle Manel en llimpiave. 

 

 

 

-I dis-me, fillet, com ere la Mare de Déu que has vist? 



-Blanca, lluent, petita... és que és una imatge, sinyor rector, una imatge que, quan 

he volgut endur-me-la no s’ha dixat tocar d’allò on ere... i brillae tota com lluna 

encesa, oh sí! 

Una corrua de pagesos que vetllaen al cafè, entre ells l’Alcalde, ja feen rotllana amb 

lo rector i el xiquet. Van ser ells que s’engrescaren a córrer amb torxes i tots a la 

Serra Roja, perquè el rector pensae dixar el suposat miracle per l’endemà. 

De l’estanyet estant ja van veure el resplendor minúscul però encegador. La lluna 

il·luminae de ple allò que de lluny pareixie una fogueretea. Un dels homes del grup 

avança cap a l’aparició i va ser el primer d’agenollar-se. Tots van seguir-lo amb 

l’exemple, la boca badada i els ulls extasiats, mentre el pastoret de cal Crosta jeie 

bocaterrosa i sanglotae com pres per una ràbia devota insomne perquè no pare de 

dir: 

-Mare de Déu, Mare de Déu! Per què m’heu triat, per què m’heu triat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No li assegure l’èxit, però faré el que puga per trobar la seua filla. 

-Li ho agraïsc enormement -féu l’home, molt reconegut. 

-Jo tinc una minuta… 

-És clar -s’avançà Solapenya- que pense pagar-li la faena. No repararé en 

despeses. 

-Entenga’m -intentà aclarir el detectiu- açò és un treball nou per a mi. Fins ara no 

treballava al tant per cent del material recuperat. 

 

 

 



 

 

 

 

IGNASI. (Al públic.) Hui és el dia dels enamorats. La meua dona espera que li faça 

un regal i... 

(Apareix SÍLVIA, la seua dona.) 

IGNASI. Sílvia? 

SÍLVIA. Digues, amor meu. (Li dóna un bes.) 

IGNASI. Supose que saps quin dia és hui, no? 

SÍLVIA. Sí. (Trau un rellotge i li’l dóna.) Feliç dia dels enamorats. 

IGNASI. Però... què és açò? 

SÍLVIA. Dis-m’ho tu. 

IGNASI. Però... però si açò et deu haver costat un renyó. 

SÍLVIA. Sí. 

IGNASI. O els dos. 

SÍLVIA. No, només un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


