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EL SARAU DE LLOTJA 

L'esce¡¡c¿ j (/, 'sa en. UlW ca 'a de [/e/Lt de 

bé, ,Mobles m.olt el'e 'ta/' pel' ca 'a, [TII senyOl' 

Esteve, vestit lo més de gueI'T'e/'o po;;siúle, 

ent,.a, i a t'e 'se/' da(Jc¿nt del pUú¿¿ro fo/'ceja 
una bona estona pe/'(¿ trel¿f'e-S el casco .. Ilo 

conseguei.r de 'p ,.és de molts esforço " ¿ (( 

t'ultim, cançat i suat, elia,' 

i\Iil'in-me bé! Quan m'hagin ben mir'al, 

pensin si'm coneixen; i si no'm coneixen 

Lambé, que mai més, però mai nlé , me 

veuran a dint¡'e d'aquest caixó, 

Jo sóc un home de bé! Si, senyors, de 

bé a carta cabal! Jo he anat ven ut, ,jo he 

sigut un muçol, es a dir, lle sigut Ull 

anyell, tot un an,yell vesLit c1e'CarIos Quint. 

Perquè, tal com me veuen, jo vaig vestit de 

Cal'los Quint, 
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Perdonin el meu acalorament, però con

siderin q u e po rto una rabia d'epoca, segons 

m'ha dit un pintor d'historia. Vinc del ball: 

v e l s- ho- aquí! N o es que vingui de ballar, 

que ni l'edat ni aquest trajo m'ho perme

ten. Vinc ... que ho sé jo d'on vjnc� Vinc 

cançat de veure ballar els altres i que'm 

fessin ballar a mi! 

Pensin bé que fa quatre hores que v aig 

tancat aquí dintre arn pany i clau! Jo, 

pobre de mi, que mai m'he fet en politica, 

tenir de veure-m vesti t d'emperador! 

Vostès me diran: «I, doncs, per què t'hi 

vesties�» l que ho sabia jo de lo que anava 

vestit? I que tenia obligació de saber de 

quin temps eren les prendes que m'anaven 

engiponant1 

Jo sóc pare de familia, i una tarda'm ve 

la dóna i em diu: 

- Mira, Anton: aquest any sí que tenim 

d'anar a Llot.ja. 

- Que hi ha alguna novetat� Que pot-ser 

baixen les Frances? 

-No, home! Tenim d'anar allí a ballar. 

- Com s'entén, a ballar! Ja'm van fer 

ballar arn l'Iberic allavores de la baixa. 
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- No hi ra res. A q uest any ballen de nit. 

- l bé, què tinc de fer? 

- Disfl'eçal'-te! 

- l ara, boja! Però de c¡uè� 

- D'epoc a . 

- De dia]'i� 

- No, papanates! Tens de vestir- te com 

si fossi m en un altre temps. 

- Doncs, me vestiré d·estiu. 

En fi, senyors, que se'm van penjar al 

cuc de l'orella, i no vaig tenir més remei 
que anar a trobal' un pintor pera que'm 

digués de qu6 podia anar vestit. Pujo a la 

vora d'un terrat, tI'UCO, i em ve a obl'ir una 

minyona , que al veure-la v ai g pensat': 

ccAnton, aqui, enlloc d e "esti!', se v e u que 

es al revés. Pot-ser t'has euat de pis!» 

-No, senyor,-me diu ella. I, tot COI'

rent cap a dintre, va cI'idal': - Cuiti, se

nyor Manelet, que ha arribat un com

pI'ador! 

Ah, fillets meus! Desseguida va esse!' 

allí! Me ra seme dalt d'un kono que tellia, 

i jo li vaíg explical' lo que'o; passava. 

-Ivlo1t bé,-em diu.-De quin sigle 

vol el traJo? 



8 Rus rÑOL 

- D'un sigle que no sigui massa car. 

- Vol Lluís Dèu� Lluis Vint'? 

- Posem-ho a quinze i no'n parlem més. 

- Està bé; però tindrà de treure-s la 

barba_ 

- No pot ser! Demani-m una altra cosa: 

es una prenda que quasi la porto de nai

xença i perdria l a sel'ietat. 

-Vol dil'quela té tanttl'encadjça� 

- i\IIif'i: el dia qu.e afeitessin an en Pi y 

Mal'gall perdria més de mil vots en totes 

les eleccions. L'home casat té de fer cara 

ferrenya. 

- Doncs el vestirem de tres sigles en-

darrera. 

- Miri que sóc lliberal! 

- Jo hi fa res: també n'hi havien. 

- M'entrego; i, arn tal de fer respecte
, 

guameixi·m encara que vulgui com la 

Paium. 

Sí que'm va guarnir, senyors meus! l 

ben guarnit que m'ha deixat! Me fa entl"ega 

d'una lamina, me la miro, i n-o m'hi sem

blava de res, Surto, i en un moment dat 

me'n vaig a casa la Pelegrina. Demano per 

ella, i em van dir que havia mort (pobra 
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sen:) ora! Déu l'hagi pel 'donad a !). però que 

hi torni, que m'ho tindran tot a punt. 

Ve aquella nit, i cap allà aHre cop. i\Iai 

com allà he v ist cumplir aquell precepte 

que diu: «Vestimsalcl e pullat». Quin bm

git! Ni a casa quan fall bugad a o c a mbíe n 

les estol'es. 

Me posen cames de punt (però, aixú i, 

am calçotets pel' sota!), ermilla entrem.i

Ilada, manegues inflades pel' dintre, i a 

sobre de tot me carreguen aquest fel'l' , 

me despatxen i em diuen que a n ava de Cal'

losQuint! Decamalicd'aquell temp m'han 

vestit, els pocs-modos r 

Un mUlTi, aix[s que pujaya al cotxo, 

em diu: 

- Vol que l'hi porti, sellj'o1'? 

M al llamp! Tant·dc·bo que l'hi llagués 

fet portal'! Vestit d'aquesta manera, fet ulla 

fera, ::I.l'ri bo a casa. 

- J o  no vaig al ball!-cl'ido,-Jo no 

carrego amb aquesta requincalla! 

-Pel' Déu, Antol1, mira que ja estem 

vestides! 

- J o també, ho o tic! 

- Mira que les noies no les podrem 
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casar mai! i\' Iil'a que amb els trajos de 

sempt'e no han tingut sal ida j pot-ser pro

\"an t una altra epoca . . . Mim ... 

En fi, ja ho hedit, que era parede fami

lia; i l'home, per més coraces que porti 

( donan ¿ -se un cop de puny a la coraça ) , hi 

ha p t 'ecs que atl'avessen totes les llaunes. 

M e vaig enternir, per més que no fa 

guerrera, i carrego am mi mateix i am tots 

els altres, i en s en anem, cap a Llotja falta 

gent. 

Quatre persones naturals no cabiem 

dintt'e un cotxe de familia! La dòna'm por

tava mirinyac ; l es n oies anaven d'un sigle 

que hi entrava molta roba (i que' m costara 

un dineral !), i jo, armat, que semblava que 

venia de la guerra de Calar. 

Ani bem ; truco a la porta i em fan deixar 

les espases . Aixís m'haguessin fet deixat' 

el tl'aJo! Donem el D é u vos gucbrcl i entrem. 

El jovent esperava com si sortissim de 

missa. Quin bullit! Ili havia gent de tota 

cl asse de carnadura. De verts, de moraLS, 

de color de xecolaLa; molts senyors moros 

i, sobre tot, molta tropa. No vaig conèixet' 

a ningú! La dóna, tampoc; pel'ó'm ·va dir 
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que tot era gent conegu da. Ja es sabel': 

del meu carrer era l'unic que hi anaY!l. 

Això si: el saló el'a una cosa ll uida com 

no he vist mai cap c asin o . Que llums en

laire i quin bé de D éu de verdor! Figurin

se que tot al volta n t lli havia om un mal'°'e 

am les taules dels farinaires, a dintl'e 

d'una verdiça; a tel'ra, una cat.ifa tota 

d'una sola peça, domassos p er les purets, 

arn ninots fets de punt de mitja; aranyes 

cap amunt, però aranyes de Hum, i a pla 

terreno s'hi passejava\J. senyorio. 

Jo també'm passejava ! Es a dir, so'm 

passejaven! Considerin que'¡ dibuixant d o 

la casa ja anava a fer-me'l retrato! 

- Per qué'Ol mim aixls?-vai g dir-li.

Que no n'ha vist mai de [JLWl'reros? 

- lO masses: se n'ha perdut molt la 

mena, 

- Doncs jo'n sóc i pem servi l'-lo. 

- Pel'ò, de què va v o stè � 

- Que no ho veu que vaig de Carlos 

emperadol'� Que no ho coneix am la pre

sencia� En fi, no m'inquieti, que prou l'ei na 

tinc amb els neulers que carJrego. 

l tant neulers, valga-m Déu! No dirien 
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un hom e vesti t aixis, per ig n ocen t q ue sigui, 

si'n pot rel' de mal! El'en les dug ues , quan 

arn les es puel es In'enganxo amb el vestit 

de la de casa! Segueix aquell pa de seda, 

jo m'hi e ntreba n co pel' sobre, i es queda la 

propia no més que amb el mirinyac, que 

semblava que anava dinLt'e d'una pollera, 

EsLú elar! Se'm desmaia, acut un n egrot , 

la cull, la reLOt'na a tota pressa i la porta 

al qual't e t dels telegrames, que servia cie 

loilelle, En quant a mi, yaig arren car una 

suat' tant copiosa, que si tingués una gas

t r'i ca'm curava en dugues hOl'es, Perú no 

la tenia, (C¡'enuit.) l que havia de teni r ! Lo 

q ue tenia era una set que m'hauria begut 

tot el safl'eig de les oques, 

«1, doncs, per què no be'\'ia? n pensal'an, 

l poder? I treure·m aquell boçal? Que' s 

pensen que no hi lla més que obr'i!' unp,s 

porLes de fenol No, senyors: no vaig poder 

beure n i dos Ci uartos de xa l'Op, A mi 'm 

venien a veure! 

A ss egut allí on pos en els cubells, sem

blava un sentenciat i tenia un rotllo de 

gent com si ensenyess in una fera, La veri

tat es que, entre'ls ulls que' m sortien del 
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casco, la suor que m baixava d e la v i se r a 

i el l'ovell que 'm conia cara avall, d e\'ia rel' 

feresa, EL rovell, l'ai lLes civelles i els elas

tics, que 110'm deixaven bracejar! 

De tots els del ball, j o , J'AnL o n Pujol, 

pera se r v ir-los , me pensava que era'] que 

feia més respecte, Jo no \'o]ia dur, com els 

demés, unes cametes de seda, UllS pellin

guels de peluche, UllS sabl'eLs; \'es, quatre 

vestidets de fira. Jo'm pensa\-a porlal' una 

cosa ferma, un vestiL de pès, Ull tmjo de 

durada, es a di]', d'una er oca que no !Li 

planyessin els jOl'l1a]s . . .  De manso, se veu 

que m'havien dis('l'eçatl 

« Ah, si visqués Ja Pelegl'i na l - vaig

pensar, - No't veuries en aquesL ball: ella, 

santa cristiana, t'hauria tret d'aplll'os i no 

t'hauria encongit els sentiLs a dintre el'a

questa gavia,» 

Cançat a l'ulLim de veure menjat' als al

LI'es i d ' est ar'-me a1l1 am les banes assen

tades, me dic: 

(ToLes les coses am mida, Ja n'has fet 

prou, de b1'oma, Anton, Anem a buscat' los 

dónes i a retiro», 

Pel'ò ja ho has dit, a l'etirol Nac6a menos 
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que tenien t o ts els valsos compl'omesos. 

Tots! l n'hi havia un que era l'ultimo 

- Papa, q u e tinc de ballar amb un se 1-

vatge. 

- l jo arn b un conde, papà. 

Fins la dòna'm tenia compromès un ri

godon amb 11n Joan de Serrallonga! 

- 1 jo no he ballat prou encal'a� Que us 

penseu que he d'esser el guerrera errante� 

Que haveu cregut que hi tinc de fer mort i 

vida dintre d'aquesta lata'? Us deixo'l cotxe 

i me'n vaig a peu, a treure-m el pès de so

bre. En Carlos Quint se'n va sol! 

Però, què sol ni què lluna! Cah! Al me

nos duia doscents xicots al darrera. Jo 

trotant, i ells quins crits i quin modo de 

rebotre-m pinyols a sobre de l'al'mad ura! 

- Es boig! - CI'ida ven. - Es rabiós! 

Aparteu-vos, que mossega! 

Jo no haguéS dut boça]! 

I, a tot això, la pluja que'm queia a so

bre, acabant de rovellar-me. Perquè m'han 

dit que'! dur paraigLies no es d'epoca. Com 

si'l mullar-se fos d'epoca! 

l luego el vigilant, que no m'obria i no'm 

volia conèixer; i luego . . . En fi, senyors, que 
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ja no'111 v ui q ue i xar més, pel'què'm pen

deien per un cal c es . 

Ja ho veuen ! Un dia que no les porto se 

me les ha posades la dòna. Amb això, no 

se les vulguin treure m a i . L'home lla cie 

tenir el COI' obert i 110 ha de pOl'tal' COl' ace s . 

Fins tinc pOl' que'! rovell se'm tanqui a 

dintl'e! (Truquen.) La dòna! Ai, quin es

can dol ! ! Per no sentir-la, me'n vaig al llit 

amb el trajo! 

TELÓ 




