
 

 

 

 

 

         La greixonera de frit. 

 

 

         Va succeir que les coses són el que són, no el que nosaltres 

voldríem que fossin. I llavors, aquells eren uns temps molt diferents 

dels d’ara, que tots sou molt senyorets, ara, tu, sí. Hi havia rusca. 

Sobretot molta rusca i magror de butxaca, no te’n pots fer una idea. Ja 

hi havia qui en tenia, de doblers, sí putes, que just després de la guerra, 

amb això de l’estraperlo n’hi va haver que es feren bons i encara avui en 

dia els seus fills i néts pixen ben amunt i tenen la menjadora a pis de la 

gola. Però si no fos estat pels sacs de llegums que els seus vells 

traginaren i del blat que no declararen, i després de mòlt a molins de 

sang amagats dins coves, venien la farina a preu de canari jove; ara 

durien la mateixa estufera que jo, o sia, cap ni una. Ja m’encalçaràs i 

m’agafaràs ben aviat, als meus vuitanta-vuit anys, amb la pensió d’això 

d’agricultor, imagina’t, quinze mil duros mal comptats, que si no fos per 

la filla i el gendre passaria més fam que na Reme, la bagassa d’Inca 

d’un temps, quan arribava la Quaresma. Però vaja, no és per escoltar 

les meves misèries de butxaca que avui t’has assegut suquí. Del frit de 

matances d’en Bernat Bendret, al cel sia ell, havíem de xerrar, has dit. 



Idò en parlarem tot el que voldràs, perquè, ara, amb el temps que fa que 

passaren aquelles coses, que se sàpiga ja no pot fer felló a ningú. I si els 

hereus tenen picor, que gratin, que tanmateix de veritat només n’hi ha 

una, maldament la vulguin disfressar... 

         Mira, pst, escolta et dic, que quan un home parla l’han d’escoltar, 

érem una colla de quatre, aquell temps, i cap de nosaltres havia complit 

els trenta anys, encara, que un parell de dies a la setmana solíem fer les 

“cases santes”. Les tavernes del poble una per una, has d’entendre, 

aquí gastes tu, allà jo. En Joan, que feia de selleter i era dels més fins 

de la comarca, en Rafel, conrador; jo mateix, en Tomeu (que ho has de 

posar que jo som en Tomeu; ho has d’escriure, això) que aleshores tenia 

una botiga oberta allà dalt, al carrer del Vent, on mirava de vendre de 

tot... Tot feia munt i una mica de calaix..., i en Bernat aquest que et dic, 

en Bendret, que era l’únic que s’havia casat molt jove amb n’Antonina, i 

que no solia durar gaire a cap feina, ell, a dir ver. Havia fet temporades 

de missatge per aquí i per allà, però la collera li feia mal, li resultava 

massa feixuga. També de manobre, d’ajudant de cuiner a un celler 

d’Inca, fins i tot d’ajudant d’en Joan, fent selletons i reculeres; donant 

greix al cuiro, un temps, poc, perquè segons es veia, tampoc ningú no  

l’hi havia enviat, a això de tenir el cul aturat tot lo sant dia. Ja els havia 

nascut un fill, a ca seva feien les llesques de pa ben primones i anaven 

tots més magres que fulla de pi, tan cert com que m’he de morir i no 

estaré gaire... 

         En una d’aquestes, en Bernat, mitjançant una carambola a 

moltes bandes, d’un amic que era molt amic d’un altre amic, m’entens?, 



idò trobà una feina curra d’encarregat d’una brigada d’obres que feia 

feina devers Santa Ponça, quan aquell indret sols era un llit de 

torrentera, canyissar i moscards, sargantanes i salvatgina.  

         Les coses començaren a anar-li bé una temporadeta. Durà poc, 

però. Com sempre. Ben aviat el contractista s’adonà que li robava en tot 

el que podia, els materials, les hores de feina del personal... Amb una 

paraula, anava d’ungla, ja ho saps. I no és que sols el fotés al carrer, no, 

és que per afegitó el denuncià, hi va haver judici i el tancaren a la presó 

i tot per un grapat de mesos, mira que et dic. Llavors sí que 

n’Antonineta i el filló ho passaren més de metre, putes, que ella 

s’esclatava de fer cases netes a tant l’hora i no retia, es pagava 

malament això, aleshores, no bastava pa ni pasta, ni per menjar i beure 

ells dos, ni per fer els paquets que totes les setmanes havia de dur a en 

Bernat al presidi. Ja ho saps, tabac, roba neta, una botella d’herbes 

seques adesiara, que n’era afectat, ell... I cabal d’aqueix. 

         En una d’aquestes, un dia feiner del mes d’octubre, en Joan, el 

selleter, va dur a n’Antonina un paner de magranes, que n’havia fet 

collita i en tenia un sobrant. De com vingué o no l’assumpte, no t’ho sé 

dir clar i net, però no és mal d’imaginar. Com que el seu marit no hi era 

i les eines s’han d’emprar, que si no perilla que agafin rovell... La cosa 

és que, ai i ui, vine aquí, amolla’m, deixa’t d’amollar, aquell dia es 

colgaren.  Ella estava ben bona, feia mirera i més coses, t’ho havia dit? I 

calenta que anava, buf, sí fotre que era una femella calenta. Anava 

d’oros, ella, i en Joan, ja t’ho pots imaginar, com anava, més fort que 

un ferro rovellat... com un mac de torrent, anava, sí rellamps! A més del 



present de les magranes, li deixà cinc duros damunt el comodí, després, 

feina feta. Sense que li ho demanés, ni tan sols li ho insinués, ella, però, 

eh?, ben alerta. 

         Quan ens ho contà, i per afegitó s’estengué en les puntuals 

excel·lències de l’eixida, ja et pots imaginar com ens posà, a nosaltres. A 

mil, tu. Després d’un parell de dies, ho provà de bell nou i també anà de 

primera, la cosa. Quan l’hagué visitada tres o quatre vegades, que quan 

ens ho tornava a contar, la prunera es quedava sense fulles de tant 

d’espolsar-la, un dia li demanàrem per favor que li preguntés a veure si 

podia fer extensiva la confiança amb nosaltres dos, perquè tant jo com  

en Rafel, ja anàvem fora corda, i també sabríem quedar bé i de bon gust,  

si ella accedís a compartir favors.            

         En Joan hi vengué a bé, a fer la gestió, i en pròxima visita 

plantejà a n’Antonina el filicomís que duien entre mans, i mai més ben 

dit. Ella no digué ni sí ni no. Sols posà cara d’anar per feina i arronsà 

les espatlles, cosa que nosaltres entenguérem com a senyal que era 

l’hora d’enfornar, que les coques estaven ben toves. Com quan el barber 

et diu: qui toca per afaitar? I t’hi asseus. Així va ser. El següent en 

visitar-la va ser en Rafel. Jo vaig ser el darrer en bufar cullera, com 

sempre i en moltes coses, tu, que això no importa ho tornis a dir enlloc, 

eh? I sí que treballava bé, n’Antonina. Era d’aquelles que xerren poc 

però els ret la feina, saps què et vull dir? S’entorcillava com una 

serpetona, tant i amb tanta gràcia que en un bull el llegum era cuit, 

com ho sents.  



         Dos mesos o tres més tard, en Bernat sortí de la presó i ja et pots 

figurar nosaltres tres com teníem el pols de desbaratat. No teníem ni 

idea de com prendria el negoci aquell, ni si n’Antonina li havia dit res, si 

no li ho havia dit... Ni com podria resultar tot plegat. En qualsevol cas 

era clar que havien de trobar una solució de compromís. 

         I saps què et vull dir? Idò no passà res. En Bernat es va fer el 

desentès, com si mai no hagués passat res, i els tres continuàrem amb 

el nostre règim de visites setmanals, matí o horabaixa, segons 

conveniència i oportunitat. Quan estàvem els quatre junts que anàvem 

de copes pel poble, mai no se’n parlava, d’això. Qualsevol cosa manco 

parlar de boixar, que val més la que guarda que la que cura, no és ver? 

I anaren transcorrent els mesos com si mai per mai no hagués passat 

res de la vida. Continuàrem amb les visites quan sabíem que ell no hi 

havia de ser, que ella ens ho deia. El banyut Bernat ho duia bé. Feia 

com sempre havia fet, dues setmanes de feina aquí, dues allà, qui dies 

passa anys empeny... I pel llevant neixen dies. 

         Un dia de setembre pel poble sonà fort una notícia que s’escampà 

com l’oli: n’Antonina d’en Bendret tornava a estar embarassada. D’allò 

nostre, de les confiances de nosaltres tres amb ella, ningú no en sabia 

res i tothom ho sabia tot. Als pobles petits el que no es fa se sap, 

imagina’t el que es fa. Però en línies molt generals ningú no s’ho arribà 

a prendre gaire malament. Pobre al·lota, el que ha d’haver arribat a 

passar, deien. Els que no ho vérem gaire clar vàrem ser nosaltres, els 

tres conradors de quarterada d’altri, que temíem que la corda de les 

folgances s’acurçava ferm, quan ja hi havíem donat cos. Fa bon 



acostumar-se a les coses bones. Més que a les dolentes, de molt. Quan 

n’Antonina començà a fer una mica d’embalum, ens posàrem d’acord i 

deixàrem de visitar-la, amb la qual cosa enteníem que les entrades de 

casa seva minvaven molt, però què havíem de fer, eh? En Bernat no 

estigué molt de temps a anar-nos demanant algun dobleret, ja te’l 

tornaré quan pugui, i tots quatre li’n donàvem i sabíem que no tornaria 

mai, quantitats petites, dos duros, cinc, com si paguéssim una fruita 

que no ens menjàvem, que venien a ser els interessos d’un deute 

inexistent però consentit, un censal que tots sabíem quin era, però 

ningú mai no ho discutia ni poc ni gens.  

         Arribà el naixement i guaità una hermosura de nina, morena i 

graciosa que feia mirera. El dia següent, en Bernat, el que figurava que 

era el pare per allò que tot el que neix dins el corral de l’amo és de l’amo, 

ens va escometre i ens va dir que de qualque manera havíem de 

celebrar l’esdeveniment, en mancaria d’altra. Que quedaven per 

dimecres a vespre a tal hora al celler de Ca n’Onofre, que ell hi portaria 

una bona greixonera de freixura de porc, i que nosaltres hi duguéssim 

el pa, que de vi ja en trobaríem en aquella sagristia. I que sí que sí, 

tothom d’acord.  

         El frit va ser superior. Poques tallades i molta patata, però 

superior, coentet, amb ulls de fonoll de maig, el millor, aromàtic i 

mengívol, favetes tendres i pèsols collits del dia, no en quedà ni una 

forquetada. Va ser llavors, quan haguérem fet net que reparàrem que en 

Bernat Bendret no n’havia menjat ni una sola espipellada, de la 

miqueta que se n’havia abocat dins el seu plat. Quan li demanàrem de 



noves del seu inusual desmenjament, de davall la taula tragué un 

mocador de bolic, li desféu amb molta cura els dos nusos que el cloïen i 

quedà al descobert un llençol que el bergant estengué al trespol. Estava 

tot tacat per una gran clapa de sang. I s’exclamà amb cara de 

satisfacció gens ni mica reprimida: damunt aquest llençol ahir hi va 

parir n’Antonina. Vosaltres avui us heu menjat la colga, la despulla, la 

placenta. Esper que hagueu passat gust. Pegà un glopet de vi, girà en 

coa i partí xano-xano, el més ample del món.  

         I no passà res més. El que sents. Bé, sí, la nostra amistat amb ell 

es ressentí molt, des d’aquell dia, ho pots ben creure. Hi ha coses que et 

queden fitorades aquí, al fetge, i tanmateix no se’n van mai més. 

Aquesta ens va fer, aquest bergant, per la fira de maig farà seixanta 

anys. Ara no sé si t’ho hauria d’haver contat, jo, això...  
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