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Primer divendres fester de maig. El programa municipal corresponent anunciava que
aqueixa mateixa nit hi hauria el Pregó de Festes
i la imposició de Bandes a la Reina i Dames de
la seuaCort d'Honor. Tocadesque foren les nou
de la nit, el poble reviscolava com en les grans
ocasions.Les perruqueresde la vila i inclús deis
pobles vei:nsdonaven els darrers tocs a la seua
esgotadorafaena. Eis caps de les dones de Vilareal eren autentiques obres d'art capil.lar al
conjur de les estisores, els tints, els ganxets, la
laca i tot aixo i allo que fa al cas.
La dona, la filla i el gendre de Serpeta, dignes vei:nsd'un poble fester, també s'havien posat
de vint-i-un botons per tal de fer cap al saló
corresponent .Allo era un acte social que no es
podia deixar peidre. Qu~ si la reina tenia no sé
quants vestits i joies que si samare tants i tantes,
que si al pare la festera li costava un ull de la
cara... En fi, ja se sap que un poble honrat i
treballador té dret a les seues festes i als seus
moments d'exaltació. Per aixó mateix, la dona
i la filla de Serpeta, que ja havien visitat el
"manifest", ara no es podien perdre el boletó
final.
El nostre Serpeta, no. Aquella nit de maig
primaveral, Josep Pasqual es va sacrificar
quedant-se a casa per tal de fer-se cárrec del
dos netets, a fi que la dona i la filla pogueren
gaudir de tan important esdeveniment. El
gendre també es va sacrificar. Que, com se sap
de sobres, on va la corda va el poal, i benvolent
o malvolent de la dona sigues parent, i amb la
dona bona cara i les mans a la butxaca, i... altres
roman9os i Iletanies que ara no venien al cas,
sots pena de fer tard a la funció o haver de
prendre cadira a les darreresfiles, on no es podia
guipar bé com de preciosa estava la reina, com
Ilui:a la mare, com les festeres s'estovaven les
faldes, com I'alcalde li posava a la reina la banda al revés, com plorava la de l'any anterior...
Bé, tampoc no cal fer la cronica avan9adade la
cerimonia.
Serpeta s'acomiadava de la familia amb
cara de circumstancies:
-Aneu-vos-en,
aneu-vos-en. Prou que
m'agradaria ser testimoni de l'acte social més
important de I'any. Pero I'obligació
és
l'obligació i algú ha d'atendre els xiquets, i a
mi em sabria molt de mal que vos perdéreu
l'esdeveniment.
I mirant someguerament el gendre, li deia
no sense una certa ironia:
-Acompanya-les tu i passa-t'ho bé, tu que
pots, fill meu.
I en quan la familia va eixir de casa, va res-

pirar fondament i va encendre un celta. Per ti,
s'havia lliurat un altre any, amb l'excusa
d'atendre els netets! A ell, aquella interminable desfilada de gent amb rams de flors,
cabassosde flors, cistelles de flors i flors amunt
i flors avall, i gent que puja i gent que baixa de
l'escenari, el posava malalt. I després, el
mantenidor amb el discurs encarael posavamés
neguitós. Que si "en este incomparable marco... ", que si s'havia enamorat de la reina, que
si les donzelles eren com poncelles, que si els
vila-realencs havien tret aigua de les roques,
que si ahir les garrofes, després les taronges i
avui les rajoletes... En ti, que ja estava bé i ja
n'hi havia prou. No, a ell no l'enganxarien.
Aixo pensava. Pero, com de natural li
agradava mosquejar-ho tot, i al cap i a la ti
també era till del poble, tenia el seu cuquet per
saber com aniria l'acte de referencia. I va
encendre la tele, per vore si ho retransmitia alguna televisió local, i va posar la radio amb la
mateixa intenció, i al sofil que es va acarxofar
per no perdre's detall de res.
El netet major, de nou anys d'edat, va saltar de seguida:
-Iaio, fumar és mal?
-Sí, fill meu. Molt mal. Malíssim!
-I vosté per que fuma?
Allo va ser una jugada baixa de part del
xiquet. La veritat és que no tenia resposta

satisfactoria
a la infantil pregunta. La
intervenció de la menuda li va resultar providencial.
-Iaio, per que no ens conta alguna historia
de les seues?
-Quina, filla meua? Aquella de quan vaig
descobrir el Iladre de la campana més grossa
del caropanar?
-Buuufff! ! ! -va fer el major amb cara
d'avorriment.- Conte-nos-en alguna de nova,
home.
Serpeta es moria de ganes de seguir la
transmissió de l'acte. Ja li havien ofrenat a la
reina vint-i-sis raros de flors i aquells xiquets
no portaven intenció de xafar I'orella.
-Que no teniu soneta, fills meus?
-Jo no vull anar a dormir -va fer la xiqueta.Tinc por que vinguen el Moti i l'Home del
Sac.
Allo ja va ser massa.Serpeta, de cor tendre
i enamorat deis seusnéts, no podia suportar que
feren sofrir els xiquets amb histories de bruixes,
motis, homens del sac i altres especies.
-Com que Moti i Home del Sac? D'aixó
no hi ha res de res!
-No hi ha res? No hi ha res? -va retrucar la
menuda- Mon pare m'ha dit que sí.
Arribat que fou ací, Serpeta es va vore entre l'espasa i la paret. D'una banda no volia
desautoritzar l'autoritat paterna; d'altra ii sabia
mal que feren patir els xiquets amb histories i
galindaines d'aquelles, Allo el va motivar de
veres i es va disposar a contar-los un roman~
amb que conciliar l'autoritat paterna i la paraula
de la gent més gran. Era arribat el moment
d'encendre un altre celta i va dir:
-Aixó va passar, senyors meus ...
No va sera temps de dir més paraules. El
nét major va passar a l'atac:
.-Pero
...en que quedem? Fumar és dolent
o no? -va insistir el monyicot.
-Rolníssim, fill meu. Pero la historia que
ara vaig a contar-vos és bona i molt bona.
-I ii va passar a vosté?
No. Va ser el meu avi, que l'havia sentida
del seu, el qui me la va contar quanjo era com
vosaltres. Escolteu ...
I els dos xiquets, amb la barba recolzada a
les mans i els colzes als genolls, es van disposar
a sentir la fantastica narració del seu avi.
-Aixo va passar,senyors meus, ara fara uns
cent cinquanta anys, pam dalt o baix, quan el
nostre poble no era tan gran com ara i només
tindria cinc o sis mil velns. Allo era un poble
xicotet, pero feli~. Sense cotxes ni problemes
d'aparcament, sense declaració de la renda ni
contribucions especials, sense colesterols ni

tarongers amb tristesa. En ti, era allo que se'n
diu una Arcadia feli~.
-Una queee? -va dir la néta.
-Una Arcadia feli~, tilla mella.
-I aixo que vol dir? -va reiterar.
-I que sejo, bonica! Així m'ho va explicar
el meu avi i així ho explique jo. Potser ho vaig
entendre malament. Sí, segurament ell em va
dir que era un poble "cada dia més feli~". Rala,
deixem-ho córrer. Bé, resulta ser -va prosseguir, que un avantpassatmeu, Joan de la Capa Gran,
a qui Déu tinga en sa gloria, era un avesat
ca~ador d'aigua, deIs qui paren varetes d'espart
als toll, perque s'enganxen els pardalets. Li
agradava molt anar per la vora del Millars, on
en aquella epoca la ca~ade ploma era abundant,
i d'on sempre tornava a casa amb el sarró pIe
de pardalets, sobretot tords. Quins fregitoris li
amania la sella dona! I quan no, parava lla~os
amb que ca~ava conills, llebres, perdius...
Quines paelles d'arros !i eixien els diumenges!
Ni el rei menjava millor que ell.
-Aixo de matar pardalets és destruir la
natura. I a més esta prohibit per la llei -va apuntar rapidament el nét major.
-Si, till meu, sí. Pero Joan de la Capa Gran
no havia anat mai a escola i no sabia res d'aixo.
I en aquella epoca no estava prohibit. I... pero
voleu que seguescao no?
-Sí, home, sí. Tire avant.
-Bé, un dia en que el meu familiar i un
amic seu anomenat Ximo, més conegut per
Ximo Barra!, perqué !i agradava molt matar el
cuc amb aiguardent, absenta, cassalla i altres
begudes, a qui Déu haja perdonat, van viure
!'aventura més estranya i increible que ha vist
home en sa vida i que tardara segles en tornar a
vore. I si no fóra perque !i va passar a u de la
mella família, no m'ho creuria nijo. Quine coses, senyor!
-Quines coses? -va dir la néta.
-Resulta ser que, aquell dia, anant els dos
de cacera per la vora del riu quasi a tocar la
ratlla d'Onda, van arribar davant d'una cova
molt gran que els va cridar I'atenció. Tot el carní,
abans i després del gran forat, era pIe de
vegetació. Margallons, esbarzers, argelagues,
pins, oliveres, garroferes, e~c. es disputaven
cada pam de terra i inclús de roca. Puix bé, al
voltant de la cova no hi havia ni una brosseta, i
aixó que era rodejada de bona terra.
-Ací passaalguna cosaestranya-va dir I'un.
-Entrem a vore -va respondre I'altre.
I només posar el peu al brancal, com si
diguérem -continuava Serpeta-, van comen~ar
a sentir una llarga serie d'espetecs,com si algú
disparara coets, petards, trons, etc. Sí, sí. Allo
pareixia una traca. Joan de la Capa Gran va estar
a punt de llan~arun "visca Sant Pasqual!", pero
aviat es va adonar que allo no era pirotecnia.
-Sera una tronada d'estiu? Santa Barbara
ens valga! Pero, no, no pot ser una tronada -va
corregir Joan tot seguit-, que la cova no és tan
gran com per a tindre núvols dins.
Encara no havia dit allo, quan una forta
bafarada d'insuportable pudor va eixir de dins
al mateix temps que ho feien tres rates penades
picant sola a tota canya i xisclant
fortíssimament com esperitades.
-Aquestes no s'esperena la nit, no. La primera vegada que veig volar rates penadesa ple-

na llum del día. Ni les besties poden amb la
pudentina -va dir Ximo Barral mentre es tapava
els nassos.
Allo encara els va encuriosir més i, valents
i coratjosos com eren, van decidir entrar per tal
de descobrir el misteri de la cova. No havien
fet unes passes quan, davant d'ells i eixit des
del més a dins, es va plantar un homen!ls com
un gegant. Mare mella, quin home! Més de
dotze pams tirarla d'alt, i tenia I'esquena més
ampla que un aladre. Pero allo no era tot. Anava
vestit amb pells de rabosa, els cabells del cap i
la barba li aplegaven a la cintura, i les ungles
de mas i peus pareixien corbelles, de llargues i
tor~udes com les tenia. Aquella pe~a d'home
devia de pesar ben bé vint arroves llargues. Tot
i aixo, la sella cara era bondadosa, els seus ulls
melangiosos i el seu posat humil i pacífic.
-Bon día, cavallers. Vostés diran, -va saludar educadament.
-Bon
dia mos done Déu -van fer,
tremolosos i els dos a I'una, els visitants, mentre
dissimuladament buscaven la faca entre les
respectives faixes.
-Perdone. Si no és un mal preguntat, qui
és vosté?, -va gosar dir Joan.
I molt segur i amb una tristor infinita els va
amollar.
-Jo sóc el Moti. L'Home del Sac!
-Cooommm? -van fer els dos alhora.
I mentre a~o deien van pensar de seguida
que a aquell pobre homenot li faltava més d'un
regó i més de dos. No hi havia dubte: es
trobaven davant d'un boig, qui sap si escapat
d'un manicomi, que feia vida eremítica en les
coves del riu i que no semblava perillós. Encara no havien eixit del primer ensurt quan, al
mateix moment, van sentir uns sorolls estranys,
com un borbolleig o cosa pareguda, mentre el
gegant aquell feia unes carasses no menys
estranyes. Van eixir encara amb més velocitar
que abans ho havien fet les rates penades. Una
vegada fora, es van apartar de la boca de tan
mortífer cau i van respirar profundament i ansiosa I'aire pur i salutífer que venia de la serra.
-Mare mella, quina gansa! -deia Ximo
Barral-. I com havia de créixer fulla verda ací
davant amb aquestesensulfatades?
-Calla home, calla. D'aquestes no n'entren
ni quatre en mitja dotzena -va afegir Joan
donant-li la raó al company.
Encara no havien dit aixo, quan ja e~tava
fora el gegantí troglodita.

-Vostés perdonen. No saben com de mal
em sap.
-Tranquil, home, tranquil-vadirXimo, que
era molt comprensiu amb les debilitats
humanes-. I, tomant a la conversa, com diu que
li diuen a vosté?
-Vosté ho ha dit: "em diuen". I tant em
diuen I'Home del Sac com el Moti. Que anem
a fer! Paciencia i barallem. Són tants anys que
ja ni em sap mal. A més, es pot dir que, com
mai no parle amb ningú, tant em fa el que diga
la gent.
A Ximo li va paréixer que aquell home no
se n'anava molt del perol. De moment no
semblava perillós. I encuriosit per esbrinar qui
era tan singular eremita i com havia fet cap allí,
va decidir donar-li conversa:
-La gent, si vol, que diga missa. Arreglats
aniríem si haguérem de fer cas! També a mi
em diuen Barral de malnom i no sé per que. I
és que sempre hi ha qui li agrada mortificar els
altres.
I prenent per cadira un grossíssim canta]
de la vora, el gegant va comen~ar a desgranar
la seua historia mentre loan i Ximo s'asseien
sobre sengles pedres, disposats a traure el fil
de tot allo.
-lo, senyors meus, em dic laume i, per a
ser més exactes,per laumet em coneixien a casa
i a] poble. Ni ara ve al cas dir els meus cognoms,
ni tinc ganesde manifestar quin és el meu poble
d'origen. la fa molts anys que vaig decidir
oblidar-me'n per a sempre. Bé, com vostés poden vore, la meua estatura se n'ix de la normal.
la de ben xicotet aixo em va portar problemes.
.La gent no sap acceptar les diferencies. La gent
és malevola i, a aquest per guerxo, a aquel! per
geperut i a l'altre per coix, i quan no per ser alt,
per ser baix, la gent !i ho recorda i !i ho tira a la
cara continuament. A mi, !'un em tractava de
llargarut i arguellat, i l'altre es feia el graciós
dient-me que baixara de !'escala. Pero aixo no
va ser tot, perque de major em van possar de
malnom "el Moti". lo era pellaire i anava pels
pobles baratant pells de conill per caixetes de
mistos i agulles d'estendre la roba i, en vore'm
amb el meu sac al col!, les mares deien als
xiquets: "Mira, el Moti! L'Home del Sac! Si
fas alguna malesa se t'emportarii". I quan els
xiquets més menuts no volien acabar-se el
menjar, o no tenien ganes d'anar-se'n a dormir,
els feien: "Que vindrii I'Home del Sac!". I quan
volien fer-Ios por emetien una veu fosca i mis-

teriosa dient: "Motiii!!!". I després, en fer-se
més grandets i anar a jugar pels carrers, quan
ell reconeixien, ell miraven amb prevenció,
coll tement el meu atac. Pero quan s'adonaven
que jo no els feia cap mal i que anava al meu
camí, s'envalentien i m'insultaven amb els
malnoms i encara m'aca~aven a pedrades, que
més d'una vegada ell van deixar fet un eccehomo. Primer, me'n queixava a les mares, pero
ho vaig deixar per impossible, ja que no valia
per a res. Encara ell deien que la culpa era mella
perque amb el meu cos, més lleig que pegar un
pare, els esglaiava. La mella vida era un calvari
pIe d'amargor, aquell ambient m'ofegava, ja no
tenia pares ni familia de prop i, fart de tot i de
tots, vaig decidir vindre al riu, lligar-lle una
pedra al coll per a ofegar-lle d'una vegada i
acabar de patir. I ara, senyors meus, si volen
que els ho conte tot, els ho acabaré de contar,
no senseadvertir-los primer que, ell creguen o
no, tot el que he dit i diré és veritat de la bona i
que tinc els cinc sentits ben posats i no m'estic
inventant res.
-Per l'amor de Déu, Jaullet! -va protestar
Ximo Barral, que estava que es fonia per seguir el fil d'aquella historia-. Parle, home de
Déu, parle, que soll tot olts i no dubtell de la
sella paraula.
-Gracies, amic. Pero li advertesc que a~o
és molt fort.
-Millor que millor -va afegir Joan que
s'havia quedat amb la mel a la boca.
-Bé, seguirem. Estavajo ací mateix, davant
d'aquesta cova i amb la soga a les mans, per a
lligar la mateixa pedra sobre la que ara estic i
penjar-lle-Ia al coll, quan vaig sentir un fort
clapoteig enmig del riu. Ell vaig girar
rapidament i encara vaig ser a temps de vore la
cua lluentíssima d'un peix enorme que se
submergia en l'aigua. Mare de Déu, quin peix!
El mig cos de darrere, que era el que jo vaig
ataüllar, mediria cinc o sis paros. Sense pensar-m'ho més, i oblidant-lle de les melles
suicides intencions, vaig pensar en fer-Io meu.
Amb la lla~ada que tenia a les mans, vaig apuntar bé i la vaig llan~ar, amb tan bona sort que la
pe~a va quedar lligada i ben lligada: Allo ell
va animar i, coll feia dies que pel meu disgust
no tastava res, ell vaig dir: Jaullet, a les penes,
punyalades, i darrere, gots de vi. Aquest peixas,
rostit a la brasa, estara coll per a llepar-se els
dits. Quina llastima, anava pensant jo, mentre
estirava de la corda, de no tindre ací les
condicions necessariesper a fer-Io al foro coll
Déu mana! En una font amb crellletes tallades,
coll fent-Ii de llit, i ben cobertet amb unes
cullerades d'oli i la sal que li pertoca, i amb el
seu llorer i el seu pebre, i si poguera ser una
picadeta d'ametlles, alls i julivert per dallunt.
Estaría... ai, senyor, coll estaría! En aixo que,
estirant i arrossegant,ja el tenia a la vora. Mare
de Déu, quin esglai! Allo no era un peix, senyors
meus.
-Coll que no? -va fer XilloBarral.
-Allo no era peix ni morulla, que era un
ser estrafolari, de figura de dona de cintura
allunt i de peix a la part inferior. En ser a la
mella vora, es va esmunyir facilment de la forta
lla~ada i aquella bellíssima donzella acabada
en peix amb escatesd'argent ell va fer:
-Jaullet, Jaullet, el bon Jaullet, amb un

cor millor que el pa. Per una amarga angoixa
has vingut a aquestariba de riu cercant la mort.
-I com saps tu el meu nom? I com saps les
melles penes? -li vaig dir.
-Per estrany que et semble, els sers magics
que poblem el riu, sabemla vida i miracles deIs
mortals que per ací s'acosten. lo també vaig
conéixer el dolor com tu, i també em volia
matar. Pero la mort només porta mort i jo vaig
triar la vida. Deixa les teues cabories i viu la
vida. Ací a la cova tindras tranquil aixopluc, la
natura sera generosa amb tu i la bofia gent, que
també n'hi ha, t'ajudara a refer. el teu calllÍ.
-Ben difícil ho tinc.
-També ho tenia jo. Vols saber que em
passava a mi?
-Si et ve de gust...
-Famolts anys d'aixo,jo era Ermesina, una
jove enamorada a punt de casar-me. L'aixovar,
els mobles i tota la casa tenia a punt. Pero un
mal dia, per la festa de la Mare de Déu d'Agost
i a poques setmanesde la boda, el meu promés
es va ofegar mentre nadava riu avall, a la vora
de l'Ermita, a un lloc on diuen els Matxos. I
per més que el van buscar, el seu cos no va
aparéixer mai. Per a mi la vida ja no tenia sentit
sense el meu estimat. Per aixo, a les poques
setmanes de tan gran desgracia, vaig tomar al
mateix indret on ell havia mort, amb la intenció
de llan~ar-me al riu i ofegar-me. I, com ara a
tu, em va eixir una sirena del riu que em va dir:
-Donzella d'ulls plorosos, per que te'n vas
a la mort?
-Perque vull viure amb el meu estimat.
-I com podries viure morint?
-Pitjor ho tinc ara que morc vivint.
-L'amor viu amb la vida i aquell que mor
no estima.
-Voldria fer-me aigua del riu. Voldria besar cada goteta que ha besat el meu amor.
Voldria estar a cada lloc del riu per on ha pasat
el seu cos.
-lo t'ajudaré. Tindras una altra vida on no
hi ha mort ni patiment i on l'amor és etem. Com
jo, seras sirena i amb el teu poder magic
s'acomplira el teu desig. I no moriras mai perque
viuras una altra vida. I el teu amor sera pels
dies deIs dies.
-I ací em tens, oh, afligit laumet -va dir
Ermesina-, per un prodigi, feta sirena del
Millars, vivint un amor etemal i sabent la teua
pena. No et deixes emportar pel desesper,confia
en les melles paraules i viu la teua vida.
En acabarde referir -los el seu encontre amb
la sirena, 1aumet va respirar profundament i va
dir als bocabadats loan i Ximo:
-Bons arnics que tant amablement m'han
escoltat, tot el que els acabe de contar s'ho
creuran o no. Vostés mateixos.
-Ondia, tu! A~o cada vegada va més

carregat -va dir Joan mirant el company
ca9ador.
-Jo no sé que dir -va ter Ximo-. Per cert,
senyor Jaumet, que va passar després?
-D'allo ta dotze hivems, arnics meus. I he
pogut saber cada any i mesurar el decurs del
temps mirant i sentint que passavaprop de mi.
Que és gener quan floreixen els ametllers, maig
quan maduren les cireres, finals d'estiu quan se
sententraques i campanesde l'Errnita... Perque,
a qui sap mirar, la natura li ho diu tot. I van ser
veritat les paraules d'Ermesina. La cova va ser
la meua casa, la pell de les besties salvatges el
meu vestit, i el quemenjar I'he tingut en
abundancia.Figues, garrotes, olives, mores, alls
porros i mil cosesmés me les dóna la rertil vora
del riu i no me les acabe. Conills, liebres,
coloms, tords i peixos són al meu abast i mai
no me n'han taltat. I per a acabar-ho d'adobar,
hi ha bona gent que ha descobert la meua
presencia i des de dalt del caml em tira sacs
amb diverses viandes, un dia togasses de pa,
un altre cansalada... Fa poc em va arribar mig
sac de tesols del Barco i ja estic diversos dies
mentjant-me una olleta de col més bona que el
món.
-No cal que ho assegure,Jaumet -va apuntar tot seguit Ximo recordant l'arribada.
" Mire, bon home. Si hem de ter cas de les
paraules de la sirena Ermesina, la historia ha
d'acabar en bé. Vinga-se'n amb nosaltres i
encete de nou la seua vida. Li tallarem els
cabells, I'ataitarem i el vestirem com una persona. I de la casa per a viure, del menjar i de la
taena, Deu proveira. Vosté encara és jove i no
pot acabarels seusdies en una cova -va dir Joan.
EIs nets de Serpeta ja teien ullets i
badallaveq de' cada quan. Va decidir abreujar
la llarga historia i anar acabant:
-I els tres se'n van vindre cap a Vila-real,
on Jaumet va ser respectat i benvolgut per tota
la gent, senseque ningú no li tera més burla. I
li van donar l'ofici de ter de gegant a les testes
deis pobles, ballant davant i darrere de la
dol9aina i del tabalet. D'aixo ta molts anys,
molts. Tants, que ja no queda rastre ni de Joan
de la Capa Gran, ni de Ximo Barral, ni de
Jaumet. Només la sirena Ermesina segueix pel
Millars ajudant a qui ho necessita. Per aixo vos
dic que no heu de tindre por ni del Moti, ni de
I'Home del Sac, ni de ningú.
Justetet els va vindre. Eis dos menuts es
van acomodar al sota i, torrats de son com
estaven, es van dormir com un algeps. Serpeta
va encendre el darrer celta mentre es teia creus
de la seua inventiva i de la Ilarga i complicada
narració que acabava de relatar. Ni ell mateix
seria capa9 de repetir-la si algú li ho demanava.
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