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NOTA SOBRE L’EDICIÓ

Per a aquesta edició de Figura i paisatge es reprodueix l’última revi-
sada i autoritzada pel narrador, la de les Obres Completes de l’editorial 
Gustau Gili. Tanmateix, es restitueix la conformació del llibre en la 
primera edició, que va ser alterada a les obres completes per tal que cada 
un dels volums tingués una quantitat similar de pàgines. 

Així doncs, tot seguint aquest criteri, reincorporem a la present edi-
ció la narració “Isabel de Galceran”, que havia estat desplaçada, com 
a novel·la curta, al volum sisè de les esmentades obres completes, i els 
contes “L’any 54”, “El novenari d’ànimes” i “La Revolució de Setem-
bre”, que formaven part del volum setè, dins de l’epígraf de “Records de 
noi”. Així mateix, també s’inclou el monòleg teatral “Un somiatruites”, 
que formava part del volum desè, destinat a obres teatrals. 

Només s’hi han corregit els errors tipogràfics o ortogràfics evidents.
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VIVA ESPANYA!

I

Després de cinc hores de caminar inútilment amb l’escopeta a coll, 
vam arribar a Penyalbrú, pagesia entaforada entre immensos boscos i 
aixecada al bell cim d’un cingle esglaiador.

Catalans de bona llei, sos habitants frueixen, amb justícia, gran ano-
menada d’hospitalaris. La casa, encara que ferrenya pel lloc i per sa 
especial construcció desordenada i de pedra esmoladora amb pedaços 
emblanquinats i llargues goterades negres que lluen a la llum del sol 
com devessalls de quitrà, és, a part dels grans badius, corrals i estables 
que té a ambdós costats de l’era, ben capaç per a albergar còmodament 
dotzenes de persones. Podíem, doncs, ben bé entrar-hi i demanar l’hos-
pitalitat que aquell vespre ens calia, sense por d’ésser impertinents.

I anàvem ja a fer-ho, quan un incident inesperat ens detingué de 
sobte davant de la llarga i alta paret que tanca, com el pati d’armes d’un 
castell, la gran era d’entrada. Vull dir la lluita d’un pobre cretí, ben gar-
racurt per cert, amb un gossàs com un lleó, al llindar mateix de la gran 
portalada rodona. El bestial porter, menys hospitalari, pel que es veia, 
que sos amos, travessat al bell mig del llindar, reganyant uns ullals que 
ni grills d’all, escometent amb furioses embranzides i lladrucs, els ulls 
com dues brases i la tofuda cua caiguda de costat com la del llop, bar-
rava el pas al pobre home, enfurismant-se més i més en veure’s aquissat 
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pel garrot amb què aquest es defensava. Enfellonida així la bèstia, el 
pobre homenet no podia recular sinó amb perfil. Immolar-la nosaltres 
d’una escopetada era cometre un abús, tant més exposat a desagradables 
contingències en quant els habitants del mas per força havien d’estimar 
molt un guardià tan fidel ensems que necessari en aquelles soledats. 
Però, de totes maneres, la situació anguniosa de l’infeliç cretí, d’aquell 
petit semblant nostre en perill d’ésser destrossat, no ens podia ésser 
indiferent: estàvem obligats a ajudar-lo per lleis divines i humanes. I 
anàvem ja a... quan heus aquí que surt, de la porta d’allà al fons, qui 
ens treu del tripijoc: una xicotassa fornida, arremangada de braços, la 
faldilla doblegada i apuntada a ambdós costats.

—Turc! Vine ací! —cridà imperiosament, tot avançant maimona i 
dient-nos amb la rialleta—: Ca!, no tinguin por!

I arribant fins a la bèstia, sempre repetint son crit amb espinguet 
penetrant, li pega puntada de peu, li argolla el coll amb sos braços, més 
amoixadors que irats, i, tranquil·litzant-nos amb una mirada dolça, ens 
invita a entrar, més explícitament.

—No pot veure cap pobre, aquest janfutre!... ¿Encara no coneixes 
el Jaumet, sonso, més que sonso? Vaja, no grunyis, caramot!... Si no, et 
tanco al corral!

Dos conillers, secs com arengades, i un bordissenc peter eixien lla-
vors de dins a augmentar, amb veus esquerdades, tot aquell renou. La 
mossa aixecà una verga, i el diapasó d’aquells crits s’enrogallà.

—Entrin, entrin, sense por —digué aleshores posant-se davant del 
Turc, que ja només grunyia rancuniós.

Però un pas endavant d’en Jaumet, i nova embranzida del gos amb 
les dents reganyant.

—Eh!, goita que t’assamarraré, si no calles! Ah! —tornà la dona, 
clavant-li grapada a la flonja pell del coll—. Ca!, si és un xai, pobrissó!... 
Sinó que tu, Jaumet, també ets ben ximple: sempre li estàs fent jocs, i 
un dia et queixalarà... Passin, passin... Però, què és, això, Jaumet? ¡Dus 
el sarró molt buit! I doncs, que no ha anat bé, la capta?

L’interpel·lat, sense gosar respondre, sacsejà l’engepida espatlla, i, 
encara tot recelós i procurant tenir-nos davant seu, anà avançant era 
endins, tot ranquejant i fent copejar el garrot entre un escampall in-
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quiet d’oques cridaneres, porcells golosos, pollets porucs i coloms de tots 
colors que s’aixecaven amb gran fressa fins a la tortugada del teulat, fent-
nos llampegar a la vista els últims raigs del sol. El Turc havia callat, i els 
seus altres companys rebien ja el cretí tot enrondant-lo i bellugant la cua.

Llavors vaig contemplar millor aquella estranya figura. Son cap, sen-
se ésser molt gros, ho semblava desmesuradament dalt d’aquell cos mes-
quí i d’espatlles esllanguides, que una vellesa anticipada havia encorbat. 
Una barretina estropellada, dreta com un piló i fins a clatell, deixava 
tot just sobreeixir uns quants flocs arrinxats de sos cabells d’estopa ja 
grisenca, ensems que amagava la major part de son front, petit, ajagut 
i solcat d’arrugues pregones. Només hi veia d’un ull; un ull de color 
d’aigua, encara que bon xic expressiu. L’altre, que era emboirat com un 
òpal, el tenia atacat d’un tic nerviós que li feia cluquejar molt sovint la 
parpella com si es permetés fer-nos un ullet desvergonyit. Tenia el nas 
arremangat a tall de porcell, lleument escarbotat per una esgarrinxada 
recent encara i no pellada del tot; i, sota d’ell, peüllava, com ressecada 
molsa entre els dos esquerdalls de ses llargues comissures, un mostatxet 
repelós, d’un gris atabacat, endoblint el llavi superior, ja prou botit, de 
sa boca de guardiola. Ses embotornades galtes, d’una pell carminosa i 
arrostollada de blanc, li fein bossa, unint-se durament, per sota, a la 
barra enfonsada, per dalt, a les peludes orelles, que li badaven a l’encaix 
de la barretina. Tenia peus d’orangutan, que calçava amb peücs i espar-
denya. Duia calces de pana apedaçada, de color d’ala de mosca. Un gran 
gec d’estofa indefinible, amb pols de tots els camins, i que degué anar 
ja molt folgat al primer amo, l’abrigava fins a genoll, deixant en canvi 
a la fresca l’escollarada pitrera, damunt la qual penjava, com contenint 
pesant bala, un goll descolorit. La resseca corretja del sarró fi barrava 
obliquament el pit entre les grans bosses del gec, i de les badades butxa-
ques li eixien branquillons d’herbes.

Però, més que el tristíssim aspecte d’aquell home, ens van cridar 
aviat l’atenció sos jocs i ses astúcies, i la gràcia que allí feien. Va entrar 
a la cuina cridant, garrot en l’aire, i botant com una garsa d’ací d’allà 
captant, garneu, l’aplaudiment de les tres dones que feinejaven per allí. 
Es va parar en sec al mig, eixancarrant-se de genolls avall com un garrut, 
va tòrcer el cap apuntalant-se’l amb el bastó, imità el bútzem amb un 

Viva Espanya!
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puny clos a la boca, es ventà un cop al ventre amb l’altre puny, i, girant 
en blanc l’únic ull bo, es quedà parant la mà, dient a corre-cuita, amb 
veu de nas i cantarella mongívola: “Una caritat, per amor de Déu!”

Aquell públic, augmentat per la xicotassa que havia apaivagat el gos, 
aplaudí la grotesca escena amb una gran rialla d’admiració i simpatia; i 
la més joveneta del servei corregué cap a la taula, obrí l’ample calaix, ser-
rà materialment una gran llesca de pa morè, empunyà el colossal porró, 
i presentà ambdues coses al cretí, dient-li tota eixerida:

—Ànsia, Jaumet! A la salut de tots!
Com que el sol es ponia de pressa i la fosca s’anava ensenyorint 

d’aquella cuinassa, ja prou ennegrida pel fum, creuré que, arrambats 
com estàvem a un racó, a nosaltres ningú no ens veia, i, mercès a això, 
aquell espectacle inesperat resultava més espontani. Jo mirava aquell 
home amb curiositat vivíssima, i, per una composició de lloc, potser, 
el veia com a degeneració trista, a través dels segles, del tipus del joglar, 
divertint les pagesies, hereves desnarides dels castells de l’edat mitjana.

Sense perdre aquella posa estrafolària, en Jaumet va devorar la llesca, 
exagerant la frisança amb ganyotes d’escanyar-se, per trastocar més i 
més son públic innocent. Aquest, en efecte, es cargolava de riure i es 
premia els costats deixant-se anar per les cadires. I fins aquells gossets 
més mansos, formant rotllo davant d’ell, contemplaven el cretí amb 
interès còmic, fent cor amb trencats lladrucs als esclats de riallades. Per 
fi, endrapat en un minut tot aquell tascó de pa, el beneit soltà el puntal, 
i, fingint compunció devota, agenollat als peus de la qui el guardava, li 
demanà el porró.

—Té, boig, té —fa ella, que ja no el pot aguantar de riure.
Ell el pren, i, oprimint-se’l contra el pit tot remenant el cos i ai-

xecant-se de sobte, el passeja cantant, enlairant-lo amb la mà dreta, i 
inquietant de pas la gossada per fer més sorollós l’esclat. Per fi es plantà 
al mig de la cuina, i, ert com un ciri, el cap enlaire, un ull en blanc, 
l’altre cluquejant de pressa, el galet del porró a dos pams de la badada 
guardiola, començà a xerricar.

Era el cop d’efecte, l’apoteosi final, el brutal moment que les xicotes 
venien gruant feia estona. Totes tres, prescindint de la mala cara que hi 
posava la vella, van enrondar el bevedor, i, l’una per ací, l’altra per allà, 
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vinga fer-li pessigolles i dar-li cops i estiregassades per esbarriar-li el 
rajolí i rebentar-se de riure com més amb ell es rubricava la cara i més li 
veien gotejar galtes, nas, goll i orelles, i fins les pestanyes de l’ull mort. 
Però en Jaumet, fort i ferm com més veia que els agradava, aguanta 
que aguantaràs, allargà la grossera escena fins que elles digueren prou, 
escampant-se per la cuina, rendides a no poder més. Però no acabà aquí: 
hi faltava un punt final, un altre cop d’efecte. I, per brutal i incongruent 
que fos, el trobà el cretí arrencant-se la barretina, enlairant-la a nivell 
del porró amb l’altra mà, refilant com un virolet sobre un sol peu, i 
acabant amb un crit escardalenc de “Viva Espanya!” que ens arribà a fer 
perdre l’esma.

Damunt dels nostres caps, on feia estona ressonaven ja passos fei-
xucs, es va sentir llavors gran terratrèmol de trepitjades i corredisses. 
Potser per l’ensurt que això ens causà, els caçadors vàrem eixir automà-
ticament del cau.

—Bo! Valga’ns Déu i la bona Maria! —exclamà la xicotassa que ens 
havia fet entrar—. Té raó, que ens desoblidàvem de vostès! Me catxo!

I totes van comparèixer a saber què se’ns oferia, mentre aquell pobre 
diable, segurament rebentat, s’ajaçava a l’escó. En poques paraules vam 
quedar entesos. I com que a la cuina boi ja no es veia sinó el braser del 
foc, que guspirejava agonitzant sota la caldera, la Rita, que era l’escarràs, 
encengué llum.

—Sopar i dormir? Prou, prou! —féu la vella, una jaia més arrugada 
i negra que una saiola madura—. Tereseta: condueix aquests senyors a 
la cambra del racó. Mentre els apariem el sopar es podran desfer una 
mica. Té, Rita: ploma una perdiu, i a coure-la! —va afegir prenent-la de 
l’enfilall que el meu company li donava i que ella no va voler acceptar.

I la Tereseta ens va guiar, per una gran escala de fusta del color 
d’aquella vella, al primer pis. Vam travessar una gran peça desmoblada 
i un passadís angulós, fosc i llarguíssim, i a la fi vam arribar a la cambra 
del racó. Encara que del tot senzilla i parada amb mobles vells, ens va 
semblar a tots dos magnífica per sa grandària i sa netedat. Al peu de 
son gran finestral negrejava la boscúria arruant-se precipici avall, tofuda 
i plena del misteri de la nit, que anava encapotant-la, quan tot just la 
lluna creixent relluïa, com resquícia d’hòstia rascada de la blavor d’un 

Viva Espanya!
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cel encara aigualit i lluminós. Sentíem l’olor dels pins; el llit en feia de 
bugada; fins les parets exhalaven bau de calç: què més volíem? I sota 
aquella impressió reconfortant, davant les gibrelles d’aigua, vam co-
mençar a descordar-nos tots eixerits per fer la desitjada ablució. Però...

—Escolta, escolta! —he d’exclamar de seguida—: no sents un soroll 
estrany?

—Deuen ser bels d’ovelles, o potser el bruel d’una vaca. A baix hi ha 
corrals. No ho has vist?

Després d’escoltar una estona, i no sentint ja res més, vam reprendre 
la tasca, comentant alegrement el primitiu espectacle que ens havia dat 
aquell cretí, humorista salvatge, que tant podia ésser un flasc de debò 
com un murriet desfet, destre explotador de pagesies. Aquella entrada 
seva tan grotesca i teatral, i el desvergonyiment premeditat de sa ridí-
cula pantomima, daven camp a interpretacions ben oposades. On es 
fa blat, hi creix la niella; on cova el pacient bitxam, hi canta la puput 
mofeta.

—Calla! —féu el meu company mentre jo m’esbandia la cara amb 
gran soroll de xipolleig—. Tens raó: això no és a baix: és aquí prop, al 
mateix pis.

Era una remor confosa, barreja de xiscles sufocats, de bramuls roncs i 
rogallosos, que solien anar seguits d’un romball llarg i de passos feixucs 
i intermitents com de qui lluita o aixeca un gran pes.

—Aquí en passa alguna! —vam exclamar, fent un bisbe, en apartar-
nos de l’escletxa de la porta, on havíem encastat l’orella. I la imposant 
soledat d’aquells pinars immensos, que relliscaven timbes avall cap a la 
buidor més negra, ens va arribar al cor. L’esguard se m’esgarrià per l’am-
ple cel, boi despoblat d’estrelles. La melangiosa claror d’aquella lluna, 
reduïda a unglada lluminosa, m’acabà d’entristir l’esperit, prou corcai-
gut com em tenien els misteriosos sorolls. Des d’aquells alts solitaris, on 
no es sentia ja sinó el feble vagit del ventijol mosquejar per la pinassa, 
hauríeu dit que terra, cel, lluna i estrelles anaven a finar. Una idea terri-
ble, que no gosàvem confessar-nos, ens ballava pel pensament. ¿És que 
allí, al costat nostre, es perpetrava algun crim misteriós?

De cop s’obre una porta de les que daven al llarg passadís, i sentim 
runyecs i gemecs i veus desconegudes. Tot seguit s’allunyà corrents una 
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persona calçada d’espardenya, i aquelles veus, ressaltant del ronc rom-
ball, vam sentir que deien: “Vaja! prou, prou! Ara, ara!”

“Què devia ésser?” Ja no ens hi vam pensar més: obrim, i eixim 
tots determinats, amb les nostres escopetes, a socórrer qui ho necessités. 
Però no havíem pas arribat davant de la porta mig badada per on eixien 
aquelles veus, quan, amb no menys renou, veiem comparèixer per l’altre 
cap del passadís el garracurt cretí, seguit de les criades i d’un mosso que 
duia un llum encès a la mà. Avancem, empenyem la porta, i entrem 
resoltament dins la cambra.

Era la de l’amo de la casa. Es tractava d’un pobre vellet, idiota de 
feridura. Allí, a dues passes d’un llit tot regirat, aixafat i brut, i acompa-
nyat de dos infermers d’ofici, l’un agenollat subjectant-li els peus, l’altre 
aferrat a sos braços, forcejava l’infeliç dins d’una gran cadira folrada de 
gutaperxa verda, la cara encesa com el foc, els ulls de peix mort saltant-
li de les conques, la boca, plena de bromera, llançant aquell romball de 
gat rancuniós; forassenyat, sens dubte, per algun deliri estrany, intole-
rable. El desordre de les cadires, i el dels ciris que cremaven damunt de 
la calaixera decantats d’ací i d’allà, revelaven ben bé la llastimosa lluita 
que els infermers venien sostenint amb l’infeliç malalt, mig descalç i 
mig vestit encara per culpa de sa folla resistència.

Però entra en Jaumet amb el porró a la mà, el garrot a l’altra, crida 
estridentment “Viva Espanya!”, i, tot d’una, aquells ulls de peix mort 
s’encenen com brasa viva, cerquen vagarosos una estona, i per fi es fixen 
immòbils i amorosos en la cara del cretí; s’il·lumina de pau la del ma-
lalt, i tota la tibantor de son cos s’afluixa com cedint a misteriós ressort, 
ensems que el romball se li canvia en rialla grassa, baldament fosca, com 
si vingués de molt lluny, del cau pregon on caliuegen els darrers brasills 
d’aquella raó apagada.

Criats, infermers, tots, ens vam quedar, a un signe del cretí, arram-
bats solemnement a les parets; nosaltres, plens d’estranya expectació.

—Pere, mireu: pam! pim! pum! —feia aquell ximple, aixecant el 
garrot i engaltant-lo enlaire amb accionat grotesc. I dava dos passos 
ençà, i... pam!... i dos passos enllà, i... pum!... sempre seguit pel boirós 
esguard del malalt, sempre aplaudit per la bavosa rialla d’aquell servei, 
embadalit fins a l’increïble.

Viva Espanya!
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