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Amb molt d’afecte per Carlos Ribera Barroga.
Espero que algun dia pugues escriure un bon guió
per fer-ne, d’aquesta obra, una bona pel·lícula.
No pèrdigues mai el somriure ni les il·lusions.
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Es feia fosc a casa la Isabel. La seua cara, com enganxada al vidre fred
i glaçat per l’escalfor del caliu de la llar, mostrava un rictus de preocupació que no era possible de contindre. El Bartomeu, que Déu el tingués
allà on es mereixia, però com més lluny millor, ja feia quasi catorze
anys que havia mort sense penedir-se de res, després d’un fart de pernil
remullat en un bassal de vi d’alta graduació. El que més li agradava del
món era beure i menjar sense mesura. I, després d’exhalar el darrer sospir, per a ella va quedar el maldecap de conservar la casa i no permetre
que els embarguessen totes les terres.
Més de quatre cops va haver de recórrer a sa cosina Carme perquè
li prestés diners per pagar la contribució. Sort en tenia de ser una dona
forta i apanyada, que sabia confeccionar-se la roba seua i la de son fill,
aquell Martí desastrós que havia sortit ben pastat al pare i que, a més a
més, no era gaire llarg d’enteniment. Era ben trist per a una mare reconèixer les faltes de l’hereu de casa —eren menestrals ben coneguts en
molts pobles, malgrat que amb més nom i aparença que pessetes.
Per mantindre el bon nom de la família i el rang que els corresponia
dins la societat vilatana, es van veure obligats a desfer-se de part del patrimoni i d’unes quantes joies que ella guardava com relíquies valuoses.
Havien pertangut a sa iaia, una dona del morro fi i d’una excel·lència
pròpia de la reialesa. El iaio i també el pare van ser hòmens treballadors
infatigables i amb molta empenta, d’un ral en feien quatre, i invertien
els diners comprant finques, cases i ramats de bestiar. Allavons sí que
casa Pons estava en auge! Menestrals de prestigi, amb bona posició eco-
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nòmica guanyada amb molta suor i honradesa, eren l’espill on m
 irar-se
els habitants d’aquell poble riberenc, al qual les aigües de l’Ebre fregaven tot un carrer de cases que li feien de riba al marge dret.
Havien passat anys i ningú no podia entendre encara que ella, una
bona hereva que sabia lletra, cosir, cuinar amb destresa i dur a terme les
tasques de la casa com calia, s’hagués pogut enamorar d’un tararot com
el Bartomeu.
En aquells temps, però, era un noi guapo i trempat, agradable i força
ballador. Acompanyat per un guitarró, a les nits de ronda, cantava com
un tenor aquelles jotes autòctones que a ella tant li agradaven. Davall
la balconada de la seua cambra, trencava l’aire fresc de la nit amb les
corrandes més gracioses i sentides. I com aquell que no vol la cosa, els
seus cants eren veritables declaracions d’amor. Ella ho va endevinar de
seguida. Tenia el Bartomeu ben enamorat i amb els seus acudits musicals, sense que ningú no recelés, va assabentar-la de com l’estimava.
La repetició sense mesura dels recitals nocturns va despertar la curio
sitat indomable de les batxilleres més embolicadores de la vila. En un
sol dia, les seues llengües desbravades van omplir el poble de murmuris
i suposicions. Algun poca-solta va gosar espiar els seus moviments i
escampar-los per la vila, fins a assabentar-se’n els pares.
Encara recorda com si fos ara un dia que, en entrar a casa, va pensar
que havia obert la porta de l’infern. Son pare semblava un lleó: la Isabel
era filla única i a ell no li agradava aquell tarambana d’ulls clars… Ella
mai no l’havia vist amb la cara tan tensa i rogenca. De vegades, mentre
eren a taula, sense que vingués al cas, el pare deia que era un xicot molt
presumit, amic de la gresca i amb poca afició al treball. Sa mare, amb
les llàgrimes redolant-li per les galtes, volia acontentar-los a tots i es
feia malalta. La Isabel es negava a menjar amb la creença que si la veien
demacrada i que perdia pes, a la fi, accedirien al fet que el Bartomeu la
festegés.
—Xeic! —deia el pare emprenyat—, ací sembla que el menestral és
ell. Sempre va ben empolainat amb la brusa de ratlla fina i al cap una
gorra de dos rals. Ai, redéu, estem ben apanyats! A aquest carnús no li
agrada doblegar el llom. Ja té ben aprés el catecisme, ja…
Però el Bartomeu, amb lletra grossa i línies torçades, li escrivia unes
cartes tan dolces que després de llegir-les es quedava desvalguda, plena
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d’una estranya melangia, feta un embolic. Va deixar d’alimentar-se com
calia, fins a quedar seca com una banya de bou i groga com el safrà.
Aquell estat de coses també va afectar la mare, que no feia més que plorar durant el dia per convertir-se en un sac de gemecs a la nit.
—Dones, ases i cordes d’espart, de cap no te’n pots refiar —xisclava
el pare fora de si—. Tota la vida treballant com un lladre per comprar
quatre finques bones i, ara, qui m’ho havia de dir a mi?, em voleu fotre
a casa un gendre que ni a l’exèrcit el voldrien.
—El Bartomeu és un xicot que sap llegir i escriure —deia la mare
somicant.
—I què en traurem, d’això? També deu saber fer números, perquè
sap comptar a cents i mils, com els rajolers. Juga a cartes cada nit, amb
diners, que ho sé amb certesa. I menja i beu més que la burra de casa
Marçal.
—Però, home, que és jove i encara li falta molt per aprendre. Què li
vols, a la seua edat? —La mare sempre es mostrava pacificadora.
—Jo era quasi un marrec quan ja anava sol a llaurar. Ni se’m veia al
darrere de la pollegana. Pel meu gran esforç des que era un xaval, som
una de les famílies de menestrals més envejades del poble. I m’agradaria
que l’home de la nostra filla fos capaç de doblar el patrimoni, com cal a
una casa com la nostra.
I com que la mare no posava fre a les llàgrimes, aquell home bo i
fort com un roure a la fi s’ablania i no tenia més remei que abaixar el
to de veu.
—Tu també tens molt de mèrit, Rafaela, perquè sempre has mantingut aquesta casa neta com la pluja d’abril i mai no has volgut que
ningú t’ajudés. I ho podies haver fet, perquè tenim diners per pagar
alguna xicota. Però tu, no, que també ets massa dura per tal d’estalviar-te una pesseta. Per això et vaig posar aquell safareig al pati, perquè
cap romancera no et veiés sacsejar els llençols i la resta de la bugada. Ets
treballadora incansable a casa i molt senyora al carrer, més que qualsevol
altra dona amb menys possibles que tu.
La mare continuava plorant potser emocionada o tal vegada perquè
la veritable raó d’aquelles converses s’esvaïa. Es tractava d’admetre en
el si de la família el Bartomeu, que, fi i elegant, jugava en aquell joc les
seues millors cartes. A la nit, quan pels carrers no es veia ni una ànima,
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embolicava una pedra amb un tros de paper que contenia una carta.
Forçant el braç dret, la feia arribar al balcó de l’alcova on reposava la
seua estimada. Ella, que de matinada feia un cop d’ull a la terrassa,
recollia el missatge apassionat. Plena d’il·lusió llegia i rellegia les línies
davall la llum d’un fanalet. Les paraules que li dedicava el Bartomeu li
omplien els ulls de llàgrimes, que redolaven galtes avall com una suau
carícia. En acabar la lectura, amb mans tremoloses, s’atansava la missiva
als llavis i dipositava besos plens de tendresa al paper.
El pare, com no podia ser d’una altra manera enmig de la força convincent de les dues dones, a la fi va accedir a aquell festeig, mal que sabia
que anirien en boca de tot el poble.
Tothom coneixia les aficions del Bartomeu, però ella es va adonar
massa tard del veritable tarannà del xic. Sobretot quan son pare, que patia de reuma, abans dels cinquanta anys, ja no va poder dur a terme les
dures tasques del camp. Més endavant, tolit i sempre assegut damunt
un balancí, fins i tot desvariejava. Allavons va ser quan el Bartomeu
es va sentir amo dels béns familiars. En comptes d’arromangar-se i fer
costat a la família, com que treballar no era precisament la seua millor
virtut, preferia pagar un grapat de jornalers per mantindre al corrent
les terres i recollir les collites. Mentre, ell anava a la taverna de Quico
a jugar a cartes i gastar-se els diners alegrement; tastava el vi de tots els
bocois i es dedicava a esgarrapar les cordes d’un guitarró que era més
vell que els fanals que feien llum en aquell tros de taverna.
Per aquell temps ja havia nascut el Martí, i ella feia més del que
podia per mantindre el bon nom de la casa, del qual n’estaven tan orgullosos els seus progenitors. Sons pares no van tardar gaire a morir.
Déu es va mostrar generós en no permetre’ls veure com el Bartomeu es
movia per camins cada vegada més torts que els havien de portar a una
ruïna espantosa.
Després ella només tenia un cúmul de pensaments negres al cap que
li feien mala sang. Semblava que la seua vida, després de casar-se, s’hagués precipitat per un penya-segat sense fons. Passades les al·leluies dels
primers temps de passió desbordada, d’il·lusions i silencis còmplices
compartits dins la privacitat de la cambra, ella va veure amb nitidesa el
seu miserable destí. El Bartomeu, a mesura que els anys anaven transcorrent, es feia gros com un bacó, desagradable i mesquí, més dropo
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que el pont de Cantamà. Allavons va ser quan va haver d’arromangar-se
i multiplicar esforços per tal de no perdre prestigi davant el poble.
Quan el Bartomeu no va poder pair aquella fartanera de pernil, ella
va pensar que Déu Nostre Senyor sabia el que es portava entre mans.
Era ben certa la dita que no hi havia mal ni benaurança que durés cent
anys. Es va quedar sola una nit qualsevol, mentre netejava aquell cos
greixós que pudia. Per al seu viatge sense retorn, va voler que marxés tal
com a ell li agradava: net i polit, amb la seua millor roba al damunt, els
cabells correctament pentinats i al coll un mocador de seda que s’havia
comprat a un comerç de Tortosa. Mentre anava rentant cada múscul
d’aquell cadàver que quasi no cabia al llit, pel seu cap només hi passaven
pensaments de rebuig per a l’home que solament li havia sabut donar
una felicitat fugissera. Els retrets que entre murmuris li feia eren tan
durs que a la fi van acabar per avergonyir-la. Ella havia lluitat com una
fera per rebatre tots els arguments negatius del pare per tal de casar-se
amb el Bartomeu. Bé que tenia ben merescudes aquelles paraules que
no volia recordar.
A la fi, però, va entendre que la vida sols era un caprici, una il·lusió,
un ball de màscares, potser una relliscada amb conseqüències fatals.
Després d’observar amb fredor el rostre d’aquell amant de guitarres,
cançons i llargs berenars regats amb vi, va voler creure’s que tot havia
sigut un somni ple de desenganys i desamor. Va obrir la porta de la
cambra per deixar pas a les germanes del Bartomeu, que volien ajudar-la
a vestir-lo. Després, amb el poal ple d’aigua amb què l’havia rentat, va
sortir al menjador buscant son fill perquè l’acompanyés a llançar aquell
suc greixós, el resum d’una vida d’excessos.
Durant el dol i després de repetir una i mil vegades als veïns la mort
tan inesperada del Bartomeu, en certs moments, quan ja no podia més,
hauria volgut escridassar-los i veure com desapareixien de la casa. Només volia descansar. N’estava farta que la gent no parés d’acompanyar-li
el sentiment. Però si no en tenia cap, de sentiment! Si el seu matrimoni
havia sigut tota una farsa!
Finalment va poder quedar-se tot un dia al llit tapada fins al coll
amb una vànova. No se sentia dèbil, però tenia la gran necessitat de
pensar, de fer plans per seguir mantenint la categoria familiar. Era una

Les passions de la Menestrala.indd 13

20/01/14 21:27

14 Francesca Aliern

menestrala i no podia rebaixar-se davant del poble envejós que esperava
veure-la ofegada en la misèria.
En un principi va llogar el pobre tio Manelet, el qual als seus quasi
seixanta anys era molt treballador, raonable i carregat de coneixement.
La seua paciència només es podia comparar amb la dels sants més vir
tuosos. Ell era la persona idònia per ensenyar al Martí a conrear les
terres, almenys a saber manar les tasques als possibles jornalers. Encara
que això, Déu n’estava ben convençut, per moltes pregàries que pogués
rebre, havia de ser una tasca inútil.
El noi, de cos ample com el de son pare, roig de cara, pilós com un
onso i tossut com un ase, no tenia cap gràcia destacable. Dropo i aficionat obsessiu a la caça, entre menjar amb repòs i disparar trets a conills
i perdius, no li quedava temps per treballar. A més a més, era una mica
curt d’enteniment i, a pesar que se les donava de saberut i de tindre
sempre raó, els companys li prenien el pèl sempre que volien. Poca-solta
i sense la més mínima educació, seria difícil de casar, de trobar-li una
dona que, almenys, el dominés i sabés decidir per ell sense ferir-lo.
Amb tot això pensava la Isabel en aquella tarda fredorosa amb el
front arrecerat al damunt del vidre, que semblava un tros de gel enganxat al seu rostre. El foc omplia l’estança de llums groguenques, d’ombres inconsistents i siluetes fantasmagòriques. Quan el Martí va arribar
demanant a crits el sopar, a ella li va caure l’ànima als peus. Qui es
voldria casar amb aquell tros de carn mal batejada? De fet, no tot era
tan dolent. Com el Bartomeu, tenia bon cor i compartia amb els amics
pertinences i diners; per això, mai no li faltaven companys. De vegades,
quan eren a soles, feia petar la xarrada amb la mare i li contava certs
arguments que més hauria valgut la pena de tindre la boca tancada.
—Com ha anat el dia, Manelet? —li preguntava al jornaler quan
aquest passava a veure-la a casa cercant ordres per la jornada següent.
L’home seia a la mateixa cadira de bova amb el cap descobert i la
gorra damunt els genolls, obria un poc la boca mostrant les genives
òrfenes de dents.
—Bé, senyora. L’euga és un animal amb molta força. Hem llaurat
tres bancals a la finca de la Foradada. En una setmana, si fa o no fa, la
deixarem a punt per a la collita. Les olives ja comencen a caure.
—I el noi, com es comporta?
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El cap blanquinós d’aquell home prim i maltractat sempre per les
preocupacions i una alimentació precària es movia amb un gest a penes
perceptible.
—El pobre fa el que pot. De vegades treballa molt, potser massa,
però hi ha altres moments en què sembla somiar despert. El xicot és
jove, senyora, i ja s’adonarà que cal ser més constant en el treball. No ha
de tindre por. Son pare, que al cel siga, el va malcriar una mica. Ja sap
vostè el que passa quan només es té un sol fill.
Sempre li deia senyora en dirigir-se a ella, igual com quan era una
xiqueta, com li havia ensenyat sa mare, que era molt mirada per a aquella mena de coses.
—Té vint-i-cinc anys, Manelet. Ja és un noi casador.
L’home guardava silenci, perquè realment pensava el mateix que
l’ama. El Martí sí que tenia edat per casar-se, però tenia poques possibilitats de fer-ho amb una noia que ressaltés el bon nom de la família
menestral.
Ella no insistia per no fer passar un mal tràngol a aquell home honest
i que sabia guardar les formes en tractar-la, com si el temps s’hagués
aturat quan sons pares tenien tracte preferencial amb la gent i gaudien
de tot el seu respecte. Els menestrals tenien a l’església del poble un lloc
exclusivament per a ells, on era de precepte que tinguessen reclinatori
propi.
Tot aquell cúmul de pensaments li van enterbolir el cap quan el capvespre fred i humit li anava gelant el rostre. Havia d’atiar el foc i posar
l’olla damunt les brases perquè l’aigua agafés temperatura per coure els
espinacs. El Martí no tardaria a arribar a casa i les seues primeres paraules serien per demanar la teca de la nit.
Mentre tirava un parell de totxos damunt les esmorteïdes flames,
solemnement es va jurar a ella mateixa que li trobaria una dona al Martí, al preu que fóra; sempre hi havia xiques que cercaven un bon nivell
social.
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La viuda del Bartomeu, la Isabel de casa Fullana, en va passar més
que el cànem de la vora per cuidar son fill i fer-lo un home, almenys
físicament. Cap altra cosa no es podia demanar, perquè ja hauria sigut un miracle de Déu. Sí que es va veure obligada a vendre alguna
possessió per anar tirant: un parell de finques de garriga i l’hort de la
partida de la Xeca, d’on es treien bones collites de blat i panís, però
massa treballoses. Ella no podia llogar jornalers, perquè no disposava
de prou diners per pagar-los. Amb tot, va poder conservar la casa gran
al carrer major, admirada per tothom; fins li havien fet ofertes ben
sucoses per adquirir-la.
Sabia perfectament que pertanyia a una bona classe social heretada
de sons pares, però que, de mica en mica, en el seu cas, anava a la baixa.
En comptes d’anar prosperant com les altres famílies menestrals de la
població, ella es veia obligada a desprendre’s de béns per tal de surar en
un món relliscós que se li escapava dels dits. No es podia viure a remolc
d’un nom sense cap mena de base, perquè a aquell pas prompte haurien
de fer ascles de tot per acabar com una casa forta anada a menys. Allavons, on anirien a parar ella i son fill?
Havia donat moltes voltes a la necessitat de casar-lo, perquè ella no
viuria sempre, i aquell Martí poc agraciat i no gaire llest vés a saber on
aniria a parar quan la mare ja no hi fos… I el problema era que qualsevol noia tampoc no seria bona per adreçar un patrimoni que s’anava convertint en runes. De les famílies benestants del poble, millor ni
pensar-hi, perquè cap xica no voldria el Martí. Els menestrals, que es
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mantenien forts i fixos al lloc que els corresponia, volien casar les filles
amb el millor hereu. No tindria cap altre remei que buscar entre les
noies amb menys fortuna; és clar que havien de ser de comportament
irreprotxable, desimboltes, que sabessen una mica de lletra, comptes,
cosir, cuinar i fer-se càrrec de la casa. Potser era demanar-los massa, atesa la personalitat i les circumstàncies de son fill, però Déu l’ajudaria en
aquesta demanda tan costeruda. Cada tarda, després d’escurar i quan la
cuina era neta, resava un rosari perquè el Senyor li concedís aquell favor,
el darrer que gosaria demanar-li durant la resta de la seua vida. Podia ser
tan difícil trobar una dona per al Martí?
Una tarda sa cosina Carme es va presentar a casa per saludar-la i,
després de menjar-se un tall de cóc i assabentar-se de quatre xarrameques del poble, va fer-la testimoni de les seues preocupacions. De mica
en mica i fil per randa, va descobrir-li totes les seues penes, el sofriment
que li provocava aquell problema per al qual no veia solució.
—Ai, Carme, he pensat en quasi totes les noies disponibles del poble, però trobo que la majoria no voldrien el Martí, i les altres no em
semblen bé a mi, atesa la nostra posició. Se’m fa molt difícil trobar-li
parella. Hauria de ser una noia d’empenta, que sabés espavilar-se i manar, ben eixorivida per a la faena.
La Carme, l’únic suport que li quedava, es quedà muda per un moment. Dins els seus ulls grossos brillava una llum diminuta, com un
estel molt llunyà. Rumiava en silenci la resposta adient, perquè era una
dona seriosa, amb seny i sentit comú.
—Mira, Isabel, aquest no és un assumpte fàcil de resoldre. En primer lloc, gens de pressa. Cal molta calma i tranquil·litat.
—Mana, voldria que m’ajudesses. Saps molt bé el que et vull dir, que
sempre m’has comprés com ningú. Tant de bo tingués la mateixa sort
que tu. Has casat bé tons fills i ells han sabut fer casa. Ja sé que el Martí
no és comparable a ells, que són treballadors i que saben estalviar… Ens
queda poca cosa per vendre i, si Déu no ens mira amb ulls de misericòrdia, acabarem per caure dins un pou del qual no en podrem sortir
més. Se’m fa difícil aparentar el que realment ja no sóc. Els vestits que
porto són reformats de tres o quatre vegades, i no parlem d’altres coses.
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La Carme, empolainada com una senyora, amb els cabells arreplegats darrere la nuca en un monyo, va moure el cap amb cert aire de
solemnitat.
—No digues ni una sola paraula a ningú, que ja saps com som als
pobles. La roba bruta s’ha de rentar dins de casa. Potser trobarem la solució al problema, però amb calma. Saps que tinc bones relacions amb
gent d’altres pobles i no pararé, amb molta discreció, fins a trobar-te
nora. Ha de ser una noia ja no digna del Martí, sinó de tu. Ton fill poc
es mereix… A veure si amb una mica de sort s’acaben les teues tribula
cions. Deixa’m a mi, que ja saps com t’estimo. Amb mà esquerra es poden aconseguir fins les coses més difícils. Sols cal que tingues paciència
i fe, encara que, d’això, ja sé que te’n sobra.
—Et quedaria tan agraïda! —els ulls de la Isabel es van omplir d’esperança.
La Carme li va fer copets suaus a l’esquena per tal d’animar-la.
—Isabel, faré per tu el que mai no faria per cap altra persona del
món. Ja saps que som com germanes. Sempre ens hem portat bé i la
nostra concòrdia ha sigut absoluta i amb tota la confiança. Deixa l’assumpte a les meues mans. Quan siga l’hora, en tornarem a parlar. Ara
et recomano molta discreció.
Després van menjar-se una coqueta de sagí que aquell mateix matí
havia cuit la Isabel i, igual com a les grans ocasions, van assaborir dos
dits de vi ranci, no fos cosa que els pugés al cap. Amb tot, per falta de
costum, les galtes els van enrogir com les tomaques madures.
La cosina Carme es va prendre amb molt interès la comanda. El seu
home, el Jaume, que tenia un molí de blat i repartia farina pels pobles
de les rodalies amb un carro tirat per dos matxos, era conegut pels comerciants i especialment pels forners. Era un home agradable i gaudia
de bona amistat amb els seus clients. Voltava pertot arreu sense peresa
i, a precs ben seriosos de la Carme, va començar a fer preguntes interessant-se per noies casadores dels pobles que visitava. Ho feia amb tanta
insistència com poca convicció, perquè coneixent son nebot sabia que
les candidates podien fugir com ànimes en pena.
Un dia, però, en va parlar seriosament amb un forner de Tortosa,
mentre es polien un plat de sardina en suc a la cuina.

Les passions de la Menestrala.indd 19

20/01/14 21:27

20 Francesca Aliern

—Al matí, aquí al forn, m’ajuda a vendre el pa una xicota molt
formal. Sap de lletra i és de molta confiança. Quasi ella sola em porta
el negoci: és més viva que la fam i no se li escapa ni un ral. Sa mare va
morir i el pare és un «mal treballes», amant de les tavernes i de no doblegar el llom. Em penso que ella té un festejador, encara que el pobre
es fot un fart de voltar món buscant treball. Igual es guanya la vida a
les mines, fent carbó per les muntanyes o segant blat a destall quan és
el temps. Un xicot trempat. Quasi no el veu mai. Però és tan callada
que no l’anomena, com si no existís. Jo sé que l’estima molt, perquè de
vegades l’he sorprès amb els ulls plens de llàgrimes i somicant en silenci.
—Home, si ja festeja…
—Això no vol dir res, Jaume —el va tallar amb energia el forner—,
que ja t’he dit que el veu molt de tard en tard. I festejar no és casar-se.
La noia fa més del que pot per donar de menjar al penco de son pare, un
gandul de mala casta. Aquí, quan afluixa la clientela, la dona li prepara
alguna coseta per mantindre-la viva; per a ella no ens dol res. Jo penso
que si li anem dient les coses a poc a poc, amb molta mesura, la xica
potser s’hi avindria. És guapa, té bona presència i la feina no l’arronsa.
Val per a tot, t’ho ben asseguro. Manada i molt de fiar, amb bon caràcter per tractar el clients i sempre porta al damunt la roba ben neta, amb
olor d’espígol fresc.
El Jaume, cavil·lós i en silenci, es va posar a la boca una oliva trencada. La sajolida els donava un gust molt especial. Mentre s’entretenia a
alliberar-se del pinyol s’allargaven els fils de la seua meditació.
—Jo hauria de veure aquesta noia —va dir ple d’entusiasme—. Després de conèixer-la, et podré dir si cal tantejar-la. Tinc bon ull per a les
dones. Si no em cauen bé a primer cop de vista, no hi ha res a fer. Sóc
una mica primmirat en aquesta mena d’assumptes.
El forner, rabassut i amb bon color de cara, li donà un cop a l’espatla
mentre reia amb ganes. Havien acabat d’esmorzar i el vi els donava un
poder superior per jutjar els altres.
—No crec que tarde a arribar. L’he enviat a portar un cistell de pa al
convent de les germanes de la Concepció, com cada matí. Només volen
que hi vaja ella. Les monges, sempre allí tancades, estan carregades de
manies, les pobretes. Bevem un altre got de vi, company, que encara
queden unes quantes torrades i una mica d’allioli.
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