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-Xica, Conxa, a on vas amb tota eixa
paperassa?
-Ai, Rosarito, bon dia! Mira, me I'he
trobada nomes eixir de casai ara vaig amb
to~atracol"
a la ma, a veure si trobe
prompte una paperera i ho tire tot dins.
-Faena tindras, per trobar-ne una en
condicions, que la que no esta sense cul,
I'ha cremat qualsevol borinot per fer una
gracia o estan tan plenes de fem que ja no
cap res més, xe, i que es tot aixo, ofertes?
Que son, del "Campo" o de "Perica"?
-Ni ganesde mirar-ho he tingut. Mira,
deis d'ací son, deis d'ací. Tu saps si en
donen amb tants paperetes de colorins,
que al remat van tots a tro~os pel terca? I
la veritat és que jo, a I'hora de comprar
les Ilandetes i els embotits, vaig sempre a
la tenda del cantó, que me'ls guarden deIs
bons i els conec de sempre, i les recuixes
de pollastre i les 11onganisses, a cal
Poreno.
-I jo igual, que verdures com les que
te Sonsión no les trobe en cap lloc. Pero,
de quan en quan, si em porta en cotxe la
meua reneboda Vanessa Immaculada, la
que esta casada amb Jonathan Pasqual, el
fill de Doloretes la deIs massos...
-Sí, ja ho sé, la cosina de la veina de
Carrassioneta.
aixo mateix, puix anem a comprar
quan n'hi han ofertes, que també convé
mirar la butxaca. Que tú saps, com esta
tot de car! I estos del comer~, en lloc
d'arreglar els preus per atraure clients, no
se'ls ocorceix més que penjar banderetes
i fer llanos i pallassos pel carrer Major.
-Ai, ves amb ull per on xafes, que per
ací ja han tomat a treure a passejar els
gossos! Sí que es veritat, pero sempre n'hi
han que els sobren els diners. Que no vas
veure la nit de la presentació de les dames,
quina desfilada de modelets que no se
sabia quin era més original...
-No debades la meua Jessica Pilar,
amb eixa llengueta que té, deia que quina
casualitat, de fer I'acte el mateix dimarts
de Carnestoltes. Pero no et cregues, que
també n'hi ha qui li agrada de bufar en
caldo gelat.

-I que ho digues, com que encara n'hi
haura de l'any passatque anira pressurnint
de polsera alta i no haura pagat ni les
sinagües que va gastar la xiqueta, tan
plenes de randes i lla~os com les portava.
-Capa~ sera que haja volgut tomarles sensepagar despresd'haver-Ies gastat.
Vegesquines exageracionsnomes per lluir
el que no es té. Despres tampoc és estrany
que els toque buscar les festeres amb un
gresolet, que enguany ben apurats han
estat per trobar-ne mitja dotzena de
voluntaries amb un parell de milionets
gastadors.
-Ai, un parell! ! I més que no siguen.
Que les xiquetes han d'estar ben amanides
per fer unes festes que diu que seran les
millors del segle, de tan plenes de
meravelles i de novetats com han de portar.
-Xica, xica, que bé sera tant?
-Com que no? Fins un "Congrés!l de
gent sabuda han hagut d'organitzar per tal
de cavil.lar el que calia fer a les festes
d'enguany. No sé quantes persones de les
més enteses, reunides a veure qui la deia
més grossa i en sabia més de tot, de bous
per la vila, i de coets i de com s'havia de
tocar el bombo.
-Sí? Puix ara ho sabrem, que ací dins
la bossa porte el programeta. Ara Ilegirem
que ha resultat de tot aixo.
-Porta, porta, que jo encara no l'he
vist. Deixa'm que el fulletge. A veure: tir
a la guatla, no..., teatre valencia deis
germans Quintero, tampoc..., concurs de
paelles, processo, vaquetes, tennis,
can~ons deis anys seixanta, més
vaquetes...
-Tot aixo esta ja més vist que el
!ltebeo!l.
-No, no, mira ací ho tens, ací esta la

novetat: "Nit baturra".
-Corn que nit baturra?
-Mira-ho, amb totes les lletres: Nitba-tu-rra.
-Puix corn no siga perque sant Pasqual
era de Torrehermosa, no li veig jo molta
tra~a a la festeta. Ai, Conxa, pren atenció
que per poc en xafes una altra, dimoni de
gossets! Xé, ija no n'hi ha res més de nou?
-CIar que sí. Mira, ací n'hi ha més
coses, no sé quantes actuacions musicals
per les nits "a la carpa de festes".
-Ai,jo sempre m'havia pensat que una
carpa era un peix. I que ha de fer la gent
tota la nit baix d'un peix?
-No, dona. Que es veu que aixó sera
corn un envelat, per fer balls i saraus els
qui vullguen entrar.
-O siga, como "l'aparador" que havien
fet tota la vida, pero amb més soroll, no?
Sí que van encertats amb les novetats. Xé,
i el pixador de festes que havien de posar
també estara allí?
-Quin pixador dius, xica?
-Ai, jo a la radio ho he sentit. Que es
veu que estan farts de solls i pudors pels
racons i manaran posar un camió carregat
de "bacinilles" o una cosa aixina, i tot el
qui tinga ganes haura de fer cap allí.
-Xé, puix si el posen al primer sedeny
i a ú li agarren ganes quan esta al raval,
quan arribe al camionet ja anira tot xop
carnes avall. Per fer-ho bé hauran
d'arrematar posant un pixador a cada cantonada. Ai, per que poquet no l'has
encertada!, i esta era almenys de gos llop.
De raspallonet l'hauras tocat, torca't la
sabata.
El que diu que ja esta decidit a posar
ordre i garrot amb la brutícia a les penyes
es el nou concejal, que es veu que a les
colles n'hi ha molt de datil solt.

-1 a l'Ajuntament, també. I de ben
grossos. El primer que haurien de fer és
posar-se ordre entre ells que sempre estan
d'embolics, que si el mercat de dimecres
cap acÍ, que si cap alla; que si el cap de la
policia se'n va, que si no; que si han
d'urbanitzar no sé que, que si encara no
escomen~enperque no saben com; que si
la depuradora no depura, que si ja veurem;
que si posen contadors de I'aigua, que si
no en posen... Tal dia fara un any, pas
endavant, pas emere, i toma a comen~ar,
i encara no han aclarit ni una de bona.
-Ai, pero diu que ja tenen molts
projectes per a demanar subvencions.Ara,
de moment, en tancar el que n'hi havia i
tomar a obrir, ja es pensenque en fan prou:
Y-at.tdifori, el museu de I'ermita, la glorieta, fins el butlletí oficial o com ti digueren,
tant com m'agradava per tafanejar,
qualsevol dia sortiran que n'han inventat
un tot de nou.
-xe, i el poc suc aquell de la humitat
del pobre valencia, diras que se l'ha
engolit la terra, tantespollastrad~s que feia
abans i ara no se la sent clapir per a res.
-Tu diras que ha de fer, ara que mane? els que volia ella. Al raconet, a
menjar-se el plat de llentilles, que bé se
I'ha guanyat. Ara el que no calla és I'altre,
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que es veu ques'agarrat molt a fort aixo
d'estar de cap a l'oposició. I no hi ha
setmana que no aguaite per dir de
qualsevol cosa que esta mal feta, i que ell
sí que ho havia fet tot bé.
-la m'he donat compte, ja. Quina
engolidora, xe. Fins que el club de futbol
haguera pujat de categoria era cosa d'ell,
i tots els demés uns malagraits.
-la veus, bona boqueta per parlar
d'agraiments a ningú. De quan en quan
conve tastar el que es dóna als altres. Ai,
xiqueta, esta sí que l'has xafat sencera, a
veure qui seran els satisfets que s'han
deixat els pastissos al mig del carrer. Si
foren de xiquets els donaria vergonya,
pero com son de gos, tot per als altres.
Quina genteta, Déu meu. I els molt coents,
encara es pensaran que és una finor, quan
van estirant la corda del gosset.
-De coents, per tot arreu, Conxa. la
veus, ara diu que volen fer un monument
per soterrar junts a tots els "ilustres" del
poble.
-Ai, puix jo tinc un parent canonge
que savia grec i de tot, i també l'hauran
de possar allí.
-Sí, i el meu cosí, tocava el violí. Si
no s'ho pensen bé, hauran de traure
butlletes per saber qui és "ilustre" i qui
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no, de tants com els han d'eixir, í tots de
bones famílies. SoIs de "poetes", dos
cabassos, encara que només saberen
escriure a tiretes.
-Raó tens, xe. EIs poquets que ho son
de veritat, ja estan bé on estan, sensemés
roman~os. Ara, jo, en qüestio de
monuments,
el que no he acabat
d'entendre es tot aixo que la gent parla
que el campanar del Sant té pedres a la
vesícula.
-Calla, embolicadora. El que diuen és
que s'han de fer ben lluits els campanars
de pedra del Sant i més ara que l'han
declarat basílica. El mateix que el Pilar
de Saragossa,comprens?
-Ai, aixo estamillor, pero que ho fagen
més de pressa que alla, que van tardar no
sé quants anys. I si ací, per comen~ar a
arreglar el camí de 1'Estació han tardat
quatre messos, imagina't quan es posen a
fer campanars.
-Sí, dona, sí, per sant Pasqual
qualsevol cosa. I unes festes ben lluides,
també faran, ara i quan siga .el centenari.
I nosaltres que puguem veure-Ies. Que
tinguem bones festes, Conxa.
-Bones festes, bones festes, Rorarito.
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