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pre es veu la finestra gOtica de la part davanterade la casa. No es
veuen, de lluny, els conillets de pedra esc~lpits a la finestra, perÓ
es poden imaginar perfe~tament.
Les borratxes son ben dolees per menjar. No podría passar-se sense d1-

. , "nar menjant borratxes?
A casa ja el fan él dinar, i surt fum de, la xemeneia de la cuina gran.
Sembla que la casa fumi 8mb un cigar gr6s i rabassut. Les branques de
bidauva tamb' van b~ per fumar, perb fan co~ssor al coll.

,Les bardisses també fan colssor i sang als genolls, una colssor com de
punxade figa de moro. La llengua de les vaques si que hO sembla una pa
l~ de figa de moro, El seu ala celent es agradable com el ba~ de la mi-
na gran a l'hivern~ ,

,A 1ftmina petita ja hi,deu haver reinetes i cap-grossos, els cap-grossos
que tenen transparent la pell de la p~nxa i se'.ls veuen tots els bu-
deIls. Només apretant~los una mica 6mb els dits, ja els surten tates
les tripes for.a.
Ensorrant ~l cap dins de l'aigua gelada, es VGuen els esca~bats de mina
bellugar-se nerviosos com el vedellet de l'"Estrella". Els esca~bats de
mina deuen ser parents deIs grills i deIs cadells.
Els ~adells sempre fan cau a l'hort. A sota les cOls, -plenes de rosada,
n'hi deu haver una colla, junt amb els gallpats i els t.ups. Les cols a
l'hort no s'assemblen gens a les cols que serveixen a la taula.
La parera de l'hort, que te la soca buida pels forats deIs nius deIs pi-
cots, ja comen98 á tenir fruit. Si no fos pels llangardaixos que hi han
d'haver- a les branques altes, valdría la pena de provar les per-es ,
Son els llangardaixos verds que fan tanta por, els matéixos'que protegel
xen els ametllons tendres deIs ametllers.
Els ametllons~ ~'assequen i maduren a les golfee, sobre la finestra gótica
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voltats d'espigues de -blat de moro i favons per~les mules. A l'angle de
les espigues hi ha el rellbtge de pesos inservible, amb l'es~era de por
ceIlana feta mal bé i ele; ninots de colors tot.s escrostonats i pal-li ds--:
Tamb~ hi ha la capQalera del llit gran vell de, l'habitaci6 del costat d~l
quarto del porc. El quarto del pare esta tot fumat 1 s'hi respira sal.
Les par~t~_de calQ vella,cobreixen tota la volta"de la xemeneia, que a-
guanta les branques de pl, plenes de fuets i bisbes i, culanes i pernilsi llenques de cansalada.
Molt cap ertdins de la finestra gótica hi han els cups, els graners i els
dormito~ls deIs mossos~
Als cups no s'hi pot ,entrar perqu "criden", i la brisa es una mala co-
sa que t'ofega en un no res. ' n
Als graners si que sl:k.t pot en trar. Al del b lat hi ha el bagul vell fotra t
amb pell de vaca. Que hi d(!lj.ub ever-.e dins?
Cal que vagi a veure-ho. Si hi trobt!s la gerra de les unces,no st.n qu~

.daríen pas poc de parats!... ,
La tapa s'~bre amb un soroll de grinyols com el que fa la porta del ce-
ller. Esta tot pl~ de pap~rots. Si ces estaría b~n amagada la gerra ..•
Hi ha un llibret groc, fofrat amb p'er-gam í que fa g nes de mirar-lo:

(}ENGAÑOS A OJOS VISTAS, 1. diversi6n ~ trabajos mundanos, de los cubile-
tes, y o tras habiIidaties"!!u!y curiosas, demostradas con di feren tes lámi-ñaS, para que las pueda hacer facilmen~e cualguier entretenido.
SU AUTOH PABLO MINGUET ~ YROL, BARCI!:LONA: IMPRENTA DI!:SIERRA Y MARTI.
PLAZA SAN JAIME. AÑO 1820.u -
Despr~s hi ha un g~avat al boix. Perqu deu' servir el boix?,
Amb les boletes del roure sí que s':w"potjugar, pero no ,pas a bales, per-
qu~ son massa lleugeres.
Al d ar-r-er-a delgr~ va t hi ha un verso~:,

~Seais muy b.1en venidos, Compañeros,
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I! aprender de mis Artes hechiceros,

!Q ~ ~e éñContrareis, sin ~ jactancia,
mucha atariencia 1 nada de substancia;
peró an es que gozeis tan alta gloria,
es fuerza, que o~refi~yo mi historia ..•»
No es gens b@nic tot aixd. Estl'pl~ d;insectes-terrosos, que tenen por
de la llum i fugen. Potser hi hauran ~romosNen el bagul. Esta plt de so-
bres amb segells rosats, on hi ha pintat el retrat d~una senyorassa ben
antipatica. N'hi ha de blaus, amb un cap de nentot raquÍtico Fa l'efec-
te que no deu costar pas gens de guanyar-lo.
Es curi6s deveurer quina mena d'escriurer teníen la gent del bagul:

1/ DichJo abax Firmat Com tinch Rebut De Sal Bado Mauri
La Contitat De xaxanta qotra Durus Dich64 Durus Los
que m~ a Pagats Per un preu fet De arreglarli un tros

_La Casa Pera Feri La Cuinarl y un quarto Al sobra la
Cuina Abenma Cuidat De Pagar Los totxos t llatas y tota
lobra y treballs de mestre de Casas Fet lo traehtat am
abinensa De S~l Bado ~auri y de Maria mauri Sa Muller.r

EstA forqa be poguer enfonsar els braqos en el bagul de pell de vaca. S'
ha d'arrufar sovint el nas i estornudar per la pols olorosa que surt dedins.
Canta un grill 'a l'era. Cal a~rav~ssar el dintell, de la porta deIs gra-
ners, sense poder passar pel ~orat de les gateres, perqu~ son massa es-
trets. A la sala granh~ ha l'armari de pedra de les medecines i reme1s
per als porcs i .els bens i els caballs i totes les besties.
Ei ha un armari de fusta pll de roba imantes ae llana amb prestatges perguardar les n1nes i jugue~eSde Reís. '
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1 un calaix que tan ca un úniforme d'artiller, d~artiller gran i alt, una
guerrera amb fileres de botons de llautó i un "r-os" i i una gorra de case.,!'
na i una baioneta mansa i apagada pel rovell. ,
A baix a l'entrada, 'en el ninxol de la paret del costat del celler, hi
v~n sempre lesgallines afer 1'ou. Les parets estan cobertes pels gar~'
bella i les bigues de les eines.
Si les rajoles de l'entrada estan mUllades, ploura.
Al costat isobre la porta ~'entrada, hi ha una caixeta de fusta pintada
de b lau., que prot:egeix una a í xeta de La canyeria d' a í gu e , No hi ha tan-
cat a la caixeta un sant de cera de colors?
Al pati hi ha la lloca ~ els pollets. Ara que ningú ho veu, poteer po-
dría encertar la lloca amb un cop de roe. Pero el grill canta a l.era.
Cal enlles!ir ~l tap de bota buidat que fa de gabia de grllls, i anar-lo
a cercar desseguida. Canta ferm.
El vedell esta ben tancat en la cort 1 es-pot sortir sense por al patio
Els lladons ja deuen ser madurs. Fa por ~nfilar-se als lladoners, perqu
s'ha de passar per dayant la porta de la mina gran, que sempre esta plena
de serps i gr1paus.
A l'era" elspallers es .van .enmagrint qu~a..lOI.2ena.Cada dia es mes llarga
la seva anima de pal de fusta, coronat p~t'F'~ncada que podría servir de
n1u d'orenetes. Les olles velles no serveixen' per afer-se crosses per als
peus i poguer atrav-essar els rierols sense mullar-se. Els pots de llet col!
den~ada buits, si que van be.' .
L'era esta plena de formigues. Molt t~mps després de la batuda, encara tr~
ben grans de bla t. Les formigues no van be per treure.J..'s4hiels ulls, per-
qu~ QllIe no hi ha manera de aaber- on eLs tenen. Les ear-gantabes si, perd
van mesescases. 1 els grills? .
Fa estona que no ~ canta. Si es deixés cac ar-•••
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A l'esglesia toquen les campanes i aviat vindrl el remato Si el pastor
portés branquetes de sa6c es podríen fer bastons amb el puny curvat alfoc. - - .
Les patates, per dinar, no son bones, per~ escalivades al bosc pel pas-tor, si que han de ser-ha.
El grill torna.B.a a cantar. gs segur que s'estl sota el corró.El co-
rró es de pedra m~ci~sa. Es deu necessitar malta forqa per fer-lo vol-
ter per l'era, perque de lluny sembla petit, per~ el que es quan ti t'hi
acostes es ben gr6s. -_. .
El grill resul t a un- t au.já , Es de í xa g.fa~ agafar sense maure gens de fre
ssa. Si que en te d'ulls, i ben gro$sos. Les antenes s'arrenquen- sense -
cap esfore i ell no fa res absolutamente Te tates les ales plenes de di-
buixos. S~mbla ~ue hi porti gravat un soldadet de plomo Que bonlcs son
els soldadets de olom!... .
Ja se sent l1esquélla del manso a l'hortet i el remat estara aqul d~sse-
guida ...
Els grills s'aixafen com 51 res, i queden tots desfets en pastetes i suco
No hi ha manera d~ saber com estan fets. En.canvi, el rellotge de pesos
de les golfes si que es pot mirar de dins 1 co&~r tates les pesses po-sades sobre la ml. - ~~
Al pati el pastor ja fa mamar als xais. El que va neixer ahir es una des

-gracia. No vol mamar ni res. Potser,' segons com, e~ pastor 11 haura de-
r s r- bEmrer amb l'embu t peti t,de Vidre, algun remei. Aix~ es ¡rna gran sort
perqu~ no es veu gaire sevint.
Per als xais tot son miramen~ i procurar q~e vagin be. -En canvi. els go-
ssets que van neixer la setmana passada els van llenqar tots al diposit.
Fins el ne~reique tenia la cua llarga i els d'aqui teta son escuata.
Ves_si els xais serveixen per empaitar pilotes i bordar als lladres degallin~s! _ .
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~~an la gossa d'atura del pastor tingui eadells, n'baura de guardar ~n de
V1U.
Tampocht1 portat br-anques de saúc, i ja fa quat r-a o cine dies que va dir
que en colliría. En canvi, ha fet un trós de bardissa partit per la mei-
tat amb'un tx~ xic de fonoll a dintre, que bufant per un cantó, xiula. Bo
costa res defer.
Cada dia hi,ha quI 's ap la feina en t ancar- e'lmarra UbRS4N"', i se'ls fa
fose empenyent-lo i tractant de donar-li a entendrer que es fiqui a~~
cort-a.t.
Quen es fa de ni t , 'fa mol te.basarda acostar-se als lladoners, i no hi ha
manera de passar, sense tremolar, mes ~nll~ de l'estable de les vaques ..•
Es bonic mirar de tan aprop les estrelles. Des de la vinyadel coseer qua
si es podríen agafar només allargant el bray.' -
Aqu~sta nit no volen cayar rates pinyades. Amb una canya llarga 1 un sac en
tortofuligat al_capdemunt, es deixen agafar com sl res. Els mossos diuen -
que tirant-les vives al ~oó, reneguen. Perd la gent ~e casa no vol que ha
facin, i es deixen perdrer una bella cosa. Com s'ho deuen fer per reneg~r
les rates pinyades? .•
Despr~s de sopar ví ndra el eresempre. No valdré d'e cap manera aner- a doe-
mir primer que els altres.
A la~sala gra~ de nit, no ,es veuen les pa~ets: Hi ha l'óliba dissecada de
la ealaixera, que no fa gens de gracia. De dia s1 que li faria qualsevol
cosa. Perb de nit ..• '. - "
Dema, si em deixen ~ol, la tiraré als cups. No ha deu pas sentir l'óliba
aix~ que p~nso Ter amb efla. Sigui com sigui, jo no vaig a dormir fins que
hi va~in els altres ..•
Els mossos si que son valents de passar de nit pels gra~ers. Ara si que rai
no el remenaria pas el bagul de pellde vaca, encara que hi hagués la ge~rra de les un~es.



1,
#'

r
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Hlunanitats

A la sala gran, quart es fosca, s'hi veuen tot d'ulls, si vas sol. Ells s!'~
.. riuen. Tot ho,veuen ben claro Els sorolls que senten a sobre del meu
quarto, .d í.u en que ~ els r an les puputs a les gol,fes. '
En canvi estan tots esverats pels lladres de gallines. Els lladres de ga-
lline~ si que tant"me tan. Com que ells van a la"seva i pomés es preocu-
pen de les gallines... -
Al capdavall les galltnes son ben antipatiques. Pero son ben valentes.
Qual~evol dormiria tranquil en elgalliner, tan desamparat i apartat de la
casa.
El vedellet potser si que deu tenlr-ne de por, per~ ~'estA amb l'"Estrella"
Si es posen a -jugar a cartes, m'adormité a-l'esc6 de la llab de toe.
S'hi esta be a l'escó. Les flamarades de la llar pugen ben amun.t. Ara si
que deuen estar ben calentes 'les parets del quarto del porc.
Ja m'estimaría mesjpassar la nit aqui. que al meu quart~. Ben mirat, si sa-
ben que son les puputs, es podríen preocupar de treure~es de les golfes ..•
Ja es posen a jugar a cartes. No se pes que hl veuen. SI almenys juguessin
a flendit, o a bales, o a cartrons. ,.
tes cartes ho son de ca~tr6, perb t'hi avorrelxes .•.
Aqui no se senten les puputs. L'escalfor fa son.
h:p¡¡JttxXXh~ti XXX~:lpXItixx x
Enrames tu! •.. A tots d'As!.;.
Pu pu t! ..•Pu pu t! ••• Pu pu t! ...


