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Hem aprofitat el dia d'avui per celebrar el 1 01 aniversari
de la Societat amb la presentació del llibre „Malanyet‰de
Pere Audi, o a l'inrevés. Com sabeu li deguem molt pel
centenari de l'any passat.

Quan el Pere estava ficat en la investigació, de la que va
sorgir el llibre Cooperativistes, anarquistes i capellans, de
tan en quan ens trobàvem per sopar i en la sobretaula
comentava les seves experiències en la recerca. Vaig
entendre que era una tasca feixuga i meticulosa on s'havia
de constatar els fets. El resultat, no seria una narració,
sinó una exposició de successos documentats. Ell, tot
plegat ho trobava força interessant, però també preveia un
totxo farragós i avorrit per tothom que no tingués la
paciència de lligar les estadístiques i la gent de carn i
ossos.

Més endavant, potser exhaurit per tants buidats de
documents, dates, sigles i demés; més aviat per
desengreixar, va parlar d'haver començat una tasca
paral· lela:
Pel seu treball, les hemeroteques eren una important
font d'informació. A part de la pàtina del temps, les
notícies de premsa, tenien una curiosa redacció en
relació a la dels nostres dies, però en les descripcions
revelaven una manera de pensar i d'actuar on li era

possible imaginar uns personatges.
En definitiva, se li havia acudit preparar una sèrie de petits relats, inspirats en les notícies i així va ser com vaig sentir a
parlar per primera vegada del que més tard esdevindria el „Malanyet‰

Bé, a la Serra hem pogut fer-ni un tast abans de la seva publicació: En el numero 32 de la revista Tartacó, presentava un
relat del Pere que forma part del llibre, titulat Josep de cal Pàmpol. Ara,una vegada llegit acompanyant dels altres relats
la cosa pren un altra dimensió:
El „Malanyet‰, és una obra coral que transcorre al Falset i rodalies de començaments del segle XX, amb la característica,
com he apuntat abans, d'estar inspirada en fets documentats. El relat conté molta ironia i els personatges estan descrits
amb força cura i, perquè no, amb tendresa, conferint-li un to de versemblança. Però és en l'estructura del llibre on crec
que mostra una manera original en presentar el fet històric i la manera de descriure'l.

En la majoria dels casos, cada capítol porta el nom de pila dÊun personatge particular, produint la sensació de trobar-te
en un espai proper, entre amics o coneguts. Els capítols es poden llegir de forma autònoma, on mitjançant la descripció
del protagonista,el seu comportament i sentiments, condueix a entendre una mirada particular de l'espai que habita.
Però, és amb la interacció de tots els personatges com podem descobrir la trama del que es cou al Malanyet: La vida
social i política local relacionada amb el que passava al món, vista des de la simplicitat del present quotidià. Aquest
calidoscopi de punts de vista no deixa espai per a mites, tots els actors compten i no trobes cap protagonista principal.
Per a mi tot això és molt significatiu, doncs, una vegada publicat el seu germà gran: Cooperativistes, anarquistes i
capellans, com no podia ser d'altra manera, per amistat, cortesia i curiositat, el vaig llegir sencer. El vaig trobar
interessant doncs em descobria un passat pròxim i vital; però, com en altres lectures històriques, em va quedar el
regust de que els personatges anònims aparentaven ser simples titelles dels dirigents o les sigles, com si en el conjunt es
diferenciés una Història de reis i grans homes amb la resta a remolc.

Penso que en el „Malanyet‰ no succeeix això, doncs, encara que sigui ficció, per a mi no deixa de ser un llibre d'història.

Lectures disperses: (2) El passat dia 25 de gener, coincidint amb el 101
centenari de la Societat, Tartacó va fer la presentació
del llibre"Malanyet" amb la presència del seu autor,
Pere Audí. Hem cregut adient traslladar-la a la revista.
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Potser després de llegir això, us treu les ganes de llegir-lo, per evitar-ho ara
escoltarem uns quants paràgrafs perquè pugueu comprovar la seriositat de
l'assumpte: Dins del llibre, entre carlins, anarquistes, guàrdia civils, jornalers,
minyones, capellans també podem trobar oficis curiosos, com el que surt en el capítol
dedicat al Narcís :

"Tanmateix, no fou l’aroma del néctar de la vídua de Claveria el que el Narcís trobà a les
latrines. Diuen alguns dels que hi eren presents que tot s’esdevingué rapidíssimament. El
Narcís, en aixecar la tapa del preuat recinte, quedà estabornit. Vist i no vist. Instantani. No
és que no n’estès, d’avesat a buidar latrines, ell, que se n’havia fet un fart de traure merda
dels senyors, es defensà posteriorment. No és que la ferum fos diferent, que ben mirat un
guàrdia civil també és un home, afegia. No, no era això. El problema del Narcís era que no
podia explicar-se millor. No sabia què li havia passat. Senzillament, perdé el món de vista i
caigué al mar d’excrecions acumulades durant mesos; a l’oceà d’excrements provinents del
molt benemèrit Cos, creat per Luis González Bravo feia més de mig segle amb la sana
intenció de restablir l’ordre a camps i camins i, si venia a tomb, estomacar obrers o
jornalers dissolvents de l’ordre social. Ep, però per fer-ho a còpia de cavall, màuser i sabre,
no a còpia de ferums i pestilències. Això que quedi clar: no voldríem que ningú guardés un
mal recordde patrici tan benintencionat i reverenciat.
Posteriorment, als cafès, on tot es veu més clar, els tertulians maldaven per trobar una
explicació a l’afer del bany matutí del mosso de latrina del Malanyet. Alguns, la majoria,
deien que havia estat l’enorme concentració de ferum la responsable del seu desmai. Don
Jaume, l’erudit local, especulà sobre la possibilitat que la fermentació de les dejeccions
hagués generat un gas com l’utilitzat durant la gran estossinada, acabada feia poc, alMarne,
aVerdun. . . Com passava a les mines, als pous o als trulls. Els més de missa insinuaven,
inquisidorament, que la Mare de Déu del Pilar, patrona del Cos, havia volgut amonestar el
Narcís, que, com era ben conegut, freqüentava les reunions, atees i anarquitzants, del cafè
de la cooperativa."

Com quotidianitat extrema ens trobem un enterro en el capítol dedicat a l'Atanasi: A
l'enterrament del Camil, jove militant anarquista, però de mare missaire. s'hi
presenten dos faccions oposades. Per respecte al dolor de la mare, que reconeix a les
dos parts com integrants en la vida del seu fill, prenen uns acords per acomiadar-se
del difunt digna i conjuntament:

". . .Un cop refeta pels líders la unanimitat entre les seves files, s'organitza el seguici. O,
millor dit, s'organitzaren dos seguicis que anaren avançant en paral· lel, un a cada banda del
carrer. El fèretre, situat al mig, anava portat per quatre homes tal com manaven els estatuts
de la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist: dos del Sindicat Únic
afiliat a la Confederació Nacional delTreball i dos de la Congregació. I, darrere el taüt, la
Dolors, la mare. A la seva dreta, el Coco i la banda de la cooperativa tocant,
alternativament, un rèquiem i «la Internacional», que l’himne de Riego té una versió
ultratjant que com a eclesiàstic no puc tolerar, havia dit mossèn Palau. Darrere, la resta de
cooperativistes i sindicalistes amb banderes al vent, on resava «Viva el Socialismo», mentre
que les de la CNTi les republicanes les havien plegat, una altra concessió.
A la seva esquerra, mossèn Palau, els armats de la Congregació amb el seu estendard brodat
per les senyores de les Conferències de SantVicenç de Paül, però sense les quatre atxes
preceptives, justa omissió a canvi de l’himne de Riego, havia demanat el sindicalista, que el
foc sempre ens recorda la Inquisició.
Els dos seguicis, únicament agermanats pel fèretre, anaren directament al cementiri, que no
n’hi hauria, de missa de difunts, havia demanat el Coco a canvi de retirar les banderes
anarquistes. Ila mare, per facilitar les coses, s’hi avingué. . ."

En el capítol de la Cecília topem amb el bateig de Germinal, fill de jornalers, la banda
de música de la cooperativa acompanya la rua i es converteix en motiu de tensió:
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". . .L’element clau, definitiu, el que realment els emprenyà fins a fer-los perdre elmón de
vista, fou que la seva banda, la banda dels miners i jornalers, la banda dels pelacanyes i
pollosos de tota la vida, la banda de la púrria pucera, aquella banda formada per músics la
majoria pràcticament analfabets, aquella tropa de miserables galifardeus netejalatrines,
s’havia aturat davant del Manyé, com qui no vol la cosa, i havia interpretat, gairebé a la
perfecció, un fragment del Rèquiem de Mozart que enllaçaren, imperceptiblement, amb
l’ofensiu himne de Riego. D’acord, havia estat poca cosa, tres minuts de música, a tot
estirar. Tres minuts únicament, però de música molt ben tocada!
Es clar que la perfecció de la interpretació despertà molts esperits del seu cofoisme: ja no
eren els senyors els únics que es podien envoltar de bons músics i de bona música. Aquesta
havia deixat de ser del seu monopoli. Però hi havia, ultra la forma, el fons, el missatge
subliminar que semblava amagar-se darrere de la composició que formaren les dues peces:
un rèquiem i l’himne republicà tocats davant del Manyé únicament volien dir una cosa. I
no gaire agradable, per cert, digué don Lluís. . ."

Per últim coneixerem dos Sors, la primera carmelita, Sor Àngela, on podem
guaitar sobre alguns paisatges del Priorat:

"—Déu, que bonic! —exclamà sor Àngela contemplant els palangres que li acabava de
portar l’Andreu, el peixater, que aquell divendres de setembre havia decidit fer un bon
estofat de peix amb patates.
Cuinera del convent de monges carmelites de Falset, sor Àngela tenia fama, entre la resta
de germanes, de ser una mica malparlada. Ella replicava que emprar el nom de Déu quan
es parlava de les coses belles de la natura no tenia res de dolent; al capdavall, Ell n’era el
creador, era com dir al Miquel Àngel, mentre es mira el Moisès o la Pietat, Miquel, que
bonic!
Ella, que de petita havia acompanyat el seu pare, que era traginer i vidu, pels poblets del
Priorat, sempre emprava aquesta exclamació quan des de la Morera veia el mar de boira
que cobria la comarca deixant al descobert únicament els cims de la Mola o de la serra de
Llaberia. Era com si t’hi poguessis tirar i nedar entre cotó fluix.
I quan a la tardor veia aquelles clapes de tots els possibles ocres, grocs i vermells que
cobrien les valls, i s’enlairaven en terrasses sinuoses i inversemblants pels vessants de les
nombroses, serres i muntanyetes, fins a tocar els boscos d’alzines i pins; taques d’ocres,
grocs i vermells que resseguien les suaus ziga-zagues de marges coberts de verd.
O quan admirava el serpenteig brillant, metàl· lic, del riu Siurana entre Porrera i
Gratallops, amb les parets dels turons caient a plom a la recerca d’aquell tresor que
sempre és l’aigua en terres eixutes. I quan l’estiu era tan sec que no quedava ni un bassal
d’aigua, els colors blanquinosos de les roques del fons del riu que la sequera deixava al
descobert, entre el Molar i el Masroig, amb la banda sonora de les cigales cantant pels
descosits. Una bellesa que pocs entenien, ja que la sequera no tenia, amb raó, massa bona
premsa entre aquella gent que depenien tant dels plors del cel per poder beure, cuinar i
rentar-se.
O els colors dels cels d’alguns capvespres que s’entestaven a adquirir, com si fos una
premonició, tots els colors del vi. I quan les tardes d’estiu la garbinada empentava la
broma cap a la Mola i la coronava de blanc, i l’acaronava, i la remuntava, i la davallava,
esfilagarsant-se, fonent-se amb el bosc per, finalment, desaparèixer en la seva davallada
cap a laTorre de Fontaubella i Pradell.
En aquells moments per a ella dir «Déu, que bonic!» era com parlar amb Déu i agrair-li
les belles obres que havia creat. La resta de germanes del convent, però, de línia més dura
en el terreny de la parla ortodoxa, no es deixaven portar tan fàcilment per les emocions i
es limitaven a recordar-li allò de no emprar el nom de Déu en va. I d’aquí no les
treies!. . ."

Per acabar, en un lloc de pelegrinatge recurrent, en un mas de pomes i
pomeres, coneixerem a Sor Ferrer i Guardia. Magdalena és Sor per renom,
no per vocació i és dona de poca presència però molt tendra. El seu ofici està
obert a les dues tendències.

MALANYET de PERE AUDÍ
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"I a poc a poc la noia descobrí que això de fer de meuca no era tan fàcil com havia pensat.
Que no n’hi havia prou amb deixar-se engrapar pertot arreu i obrir-se de cames una
estoneta. No. De fet, hi havia vegades que no calia fer res de tot això, sinó que únicament
era qüestió d’escoltar, d’acaronar, de fer un petonet al front, d’eixugar alguna llagrimeta al
client entristit o il· lusionat. Tot plegat, però, era prou complicat, ja que intentar agafar el
son capficada amb les preocupacions dels altres no és gens fàcil.
El primer any i mig fou duríssim. Per començar, per les fortes emocions que s’apoderaren
de tots els seus clients durant els primers mesos. Els senyors tingueren una etapa de forta
depressió durant els fets de la SetmanaTràgica.
—Els hauríeu de veure —comentava la Magdalena a les seves companyes d’ofici— plorant
sense remei per les esglésies cremades a Barcelona, per les tombes profanades de monges i
frares, per l’actitudpassiva de les forces d’ordre els primers dies.
Després arribà la repressió i els cors dels anarquistes més endurits vessaren llàgrimes de
sang quan van afusellar elFerrer iGuàrdia i altres suposats incitadors de la revolta.
L’any següent la cosa encara es complicà una mica més. Per una banda els pocs miners que
tenia com a clients es feren fonedissos perquè no tenien un ral: els havien acomiadat per
haver volgut crear una societat obrera a les mines de galena de Bellmunt. Ells, que havien
après a emocionar-la i que s’entendrien amb la manera tan acollidora amb què rebia les
seves descripcions de les mines, s’esplaiaven en caminades per profunditats inextricables, en
viatges per galeries altíssimes que s’obrien al biaix a còpia de barrinades i suors sense fi.
Profunditats i altituds que imaginaven més que no veien per la poca il· luminació que els
donava el llum de carbur. Ai, com trobava a faltar aquelles descripcions dels seus abismes,
dels perillosos treballs que hi feien, dels nombrosos accidents que hi havia. . .
. . .Ella, com a bona professional i acomplint amb el codi ètic del seu ofici, no en prenia mai
de partit en aquelles lluites, tot limitant-se a escoltar, emocionar-se i emocionar.
Mil nou-cents onze i el següent foren anys més tranquils per als senyors, que, amb la CNT
il· legalitzada, els conflictes semblaven apaivagats. Els obrers arribaven capcots i humiliats,
renegant entre els seus pits escanyolits de tots els governs del present, del passat i del futur.
Ella, en silenci, els acaronava el cap, el clatell, les espatlles fins que a poc a poc es
desencaboriaven i es lliuraven, manyacs, a les seves tendreses.

Cap a 1913 tornà la gresca, quan jornalers de molts pobles de la comarca, amb el
suport dels socialistes reusencs, crearen societats obreres de resistència al capital a la Serra,
als Guiamets, a Capçanes, aTorroja. . . Com n’estaven, d’il· lusionats, els jornalers amb les
seves societats acabades de crear! Com devoraven La Justícia Social, on constantment se’n
parlava! Com n’era, de bonic, per a ells veure el nom d’un jornaler signant un article! Ells
que mai no havien comptat per a res ni per res, ells que sempre havien estat menystinguts,
ara tenien un periòdic que els donava l’oportunitat de parlar clar. I ja es veien aconseguint
aquell mig litre més de vi, ja veien rendir-se els grans senyors davant de les seves
demandes. . .

Hi ha història...no?...

A partir d'aquí el Pere va explicar-nos les seves consideracions sobre com
havia arribat a escriure aquest llibre, puntualitzant-nos que el seu
“Cooperativistes, anarquistes i capellans” el considera més aviat el pare i no
el germà de l'actual.

Va estar una presentació distesa, quasi familiar. La presentació pròpiament
dita la va llegir Joan de la Puri, i llegint entre el públic van donar veu als
paràgrafs del llibre: Narcís, Josep de ca Perepena; Camil, Puri; Cecilia,
Roser de cal Mestret; Sor Àngela, Josep de ca Xim i Sor Ferrer i Guardia,
Encarna del Mas de Pena.

(Els personatges dels dibuixos estan trets de La Campana de Gracia,
descarregats de la Biblioteca Virtual de Prensa Històrica del Ministerio de
Educación y Cultura: prensahistorica.mcu.es/)


