Mira tu per on, enguany eren els
primers clavaris de la festa del carrer i,
com a tals, havien d'amanir-ho tot com
pertoca a tan gran ocasió.
-Si es volen fer les coses ben fetes i
com Déu mana, hi ha molta tela a tallar deia la dona de "Serpeta"-. Que si el
dosser, les banderetes, el dol~ainer, la
missa, la processó, la traca, el porrat, la
xulla, les varietés, la missa deIs difunts,
els jocs deIs xiquets, el rosari...
A "Serpeta" no li semblava que fóra
tanta i tanta faena. I siho era, béque valia
la pena. Aquesta celebració tenia la virtudd'omplirel seu cori la seuaanima. En
evocar-la se sentia poeta i tot:
-Oh, festa íntima i benelda! Festa de
la meua infancia i de les meues arrels. Et
sent com la festa entre les festes.
Si n'haguera sabut prou, hauria fet
versos i tot; de tant com li aplegava a les
més íntimes fibres del seu ser. Per aixo
no li semblava tanta faena.
Van comen~ar per encarregar-Ii el
dosser del sant a Llulset, un manifasser
del carrer amb més plomes que un matalas
antic, pero sabut i manyós com ell sol.
Llulset va disposar un dosser amb tots
els ets i els uts: els escalons recoberts
amb antigues i rogenques catifes que
només Déu sabiad'onhavia tret, el sostre
amb llen~ols blaus, la llunai les estrelletes
de paper de plata, els llums directes i
indirectes, els gerrots de plantes per ací i
per alla. En fi, una preciositat. jCom de
gust s'hi trobaria el sant en aquell dosser
que semblava el mateix cel!
Aquell dissabte capdavanter de la
festa, mentre Llulset anava dirigint la
instal.lació del dosser, en que col.labo-

raven diverses dones del velnat, "Serpeta"
i més gent anaven omplint de banderetes
de paper els voltants, tasca a la que amablement i joiosa s'unien velnes i velns
amb canyes i escales.
Cap al vespre, el dol~ainer i el tabaler
feien la cercavila pels carrers del barri,
anunciant amb antigues tocates que tot
estava a punt per a comen~ar la setmana
de festes. I fent cas a l'anunci,ja boqueta
nit, la gent va comen~ar a congregar-se
davant de casa del primer clavari per tal
de fer-se carrec de com de llult era el
dosser. Una meravella! Llulset somreia
cofoi i pagat per les merescudes lloances
d'uns i altres.
I va arribar el dia gran, o siga el
diumenge. Precedits pels coets voladors
que sorollosament anaven obrin pas,
encap~alaven la llulda processó matinera
el dol~ainer i el tabaler, seguien les files
del velnat, i tancaven, darrere de la sagrada imatge, festers, festeres, clavaris i
clavariesses, aquestes de rigorós negre i
altívoles teula i mantellina, tots cap a la
humil església de Sant Pasqual, aleshores
situada al refectori de l'antic convent.
Quatrefadrinsportavenlapeanyaiquatre
xiquets les gaiates corresponents. La
banda de música anava darrere rubricant
la processó amb no sé sap quina inspirada pe~a.
Arribats a l'esglesieta, va tindre lloc
la missa amb el corresponent sermó en
honor del sant patró del barri. I el sermó
era precisament el plat fort d'enguany.

vindre el porrat, ara al carrer, pIe de
taules i cadires i sense cap mella de
circulaciá rodada, ni falta que feia. Les
faves, els tramussos, els cacaus i tot el
que calia eren a punt per tal d'invitar els
visitants. Aquests, amics i familiars,
venien des de di verses parts del poble
per tal d'unir-se a la festa. Allo estava
animat de debo. losep Pasqual estava
satisfet.
I corn diu la can~á, van tocar les cinc
i les sis i les set. I van tocar totes les hores
que havien de tocar. I una de tantes, les
nou: hora de sopar. la se sap allo de: a la
taula i alllit, al primer crit. Ara les ames
de casavan comen~ar a traure les cassoles
de fang amb el conill i les llonganisses
amb tornaqueta, dignes d'un emperador.
Quina delícia de menjar! No fer cas del
guissat, arnés d'unagran faltad'educaciá,
havia de ser pecat, de tan bo corn estava.
"Serpeta" es va disposar a donar la veu
d'atac:
-Cavallers...
No va ser a temps de dir-ne ni una
més. El telefon, situat a la primera estan~a de la casa, tocava i tocava escandalosament i senseparar, corn demanant
que algú l'atenguera.

-Que passara ara? -va preguntar-se
al<;ant-se de la cadira.
-És per a vosté- va fer el gendre,
mentre li allargava l'aparell.
En tornar a la taula, "Serpeta" va dir
als familiars:
-Ara vinc!- I se'n va anar.
No van ser a temps de preguntar-li
per que deia que venia si estava cIar que
se n'anava. El gendre va aclarir el que va
poder: que havien tocat els familiars del
Pare Pere, preocupats perque el vell encara no havia arribat a casa. Van mirar el
rellotge: feia més de quatre hores que el
capella s'havia acomiadat, senseconsentir que ningú l'acompanyara. Segons ell,
no era cap xiquet i se sabia bé el poble.
"Serpeta", pel seu compte, haviaeixit
directe com una bala. No s'ho va pensar
gens. El seuinstintdetectivesc, acostumat
a desfer els més insondables misteris
havia de trobar la solució a aquella
desaparició. El seu nét major, que el
seguia, no comprenia res. Per que se
n'anaven pel raval del Carme?
-I per que no a la parada del cotxe de
línia? -va preguntar a l'avi, amblallengua
fora.
-Perque si haguera anatala parada,ja

estaría a sa casa- va retrucar al nét, sense
temps de núrar-Ii la cara.
V an seguir pel raval. El xicot no
enteniares. Comse n'eixiriend'aquella?
En aixo que van arribar al saló de cine
deIs frares, el cine "Condal".
-A quina hora acaba la sessió? -va
preguntar al de la porta.
-A les nou i nútja. Ara mateix. Mire,
ja estan eixint els primers.
V a entrar adins acontracorrent, sense
deixar que isquera la gent. Uns i altres
protestaven de tal impetuositat. El nét no
entenia res.
Enefecte. Allí, al seientmés aladreta
de la darrera fila, hi havia el Pare Pere,
dorrnint com un angelet. El va despertar
suaument, es pot dir que amorosament.
-Pare Pere, Pare Pere...
El vell es va despertar de seguida.
-Josep Pasqual, que fas ací, fill? No
t'he ditque no calia que m'acompanyares ?
Per que t'has deixat la festa i la faIn1lia?
-I vosté que fa al cine?
-Ah! -va direl vell, obrintels ulls tant
com va poder-. A~o no és el cotxe de
línia de Castelló?
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