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LLIBRE PRIMER

AONT ES NARRA, AMB GRAN ES-

PERIT D’ESTIL i D’UNA MANERA 

QUE TAL COM ES CONTA QUE-

DARÀ, LA INFÀNCIA i JOVENTUT 

D’ORPÍ, PRIMER AL POBLE DE PI-

ERA i APRÉS DURANT ELS SEUS 

ANYS D’ESTUDI A LA CIUTAT DE 

BARCELONA, AONT VISQUÉ DI-

VERSES EXPERIÈNCIES, TANT DE 

BONES COM DE DOLENTES, QUE 

LI ENSENYAREN QUE LA VIDA NO 

ÉS UN CAMÍ DE ROSES SINÓ MÉS 

AVIAT UN LLARG VIACRUCIS ON 

S’APRÈN A BASE D’HÒSTIES, I ÉS 

DE LLEI QUE LA SEVA HISTÒRIA 

SIGUI EXPLICADA POTSER NO BEN 

BÉ IGUAL EN QUÈ SUCCEÍ EN RE-

ALITAT PERÒ SÍ ALMENYS D’UNA 

MANERA FORÇA SEMBLANT.
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CAPÍTOL I

Així comença la general història de Joan Orpí 

d’una manera que per força havia ser una mena de 

premonició de la seva posterior vida aventurera 

iuen alguns que el naixement de Joan Orpí fou 

una mica raro, per espectacularíssim. I si no em creieu, 

escolteu això: Tot començà a la petita població catalana 

de Piera, una vesprada de l’Any de la Nativitat de Nostre 

Senyor Jesucrist de mdxciii (si no em confonc amb les xi-

fres romanes), quan un colom vell i xacrós, mullat per 

la pluja que estava caient, baixà volant d’allà enllà d’uns 

núvols plens d’activitat elèctrica i, després de planar per 

entre els arbres, camps de conreu i de donar tres impreci-

ses voltes al campanar de l’església, surà pels cels de les 
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xemeneies fumejants de les casetes del poble en un vol 

prodigiós i últim, fins que les seves ales ja no el pogueren 

dur més lluny i, finalment, entre gluc-glucs afònics, aterrà 

maldestrament al cairell angulós d’una finestra on, ago-

nitzant de bestial dolor, consumí els seus últims instants 

de vida en absolut silenci sepulcral.

 

Aquella finestra formava part de la casa dels Orpí, fa-

mília de respectable cabal i notable pedigrí local, i dins 

l’habitació de la casa la llum de tres espelmes deixava 

veure unes cames eixarrancades, mai depilades i plenes 

de varius, que tremolaven per l’esforç de portar una nova 

ànima sobre la terra. La senyora Orpí estava a punt de do-

nar a llum a un infant d’una manera tal que s’entatxonaria 

a la memòria de les gents d’aquells verals i donaria per 

unes quantes sessions de rumorologia al poble de Piera 

(almenys durant una tarda de diumenge).  

—Empeny…! Per l’amor de Déu, Eulàlia, empeny…! 

—cridava el vell Orpí.
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—És lo diable qui mena esta criatura, querido meu…! 

—bramava ella, per a qui aquell naixement estava sent 

un martiri tan gran que no podia sinó presagiar quelcom 

funest.

La dona, que havia deixat el llit inundat d’excrements, 

sang i altres fluids, forçava els seus baixos per tal que la 

criatura sortís d’una vegada del seu ventre. Tan fort bra-

mava aquesta, que semblava que el cel s’esquerdaria fins 

a trencar-se en mil bocins. Alertats per tota aquella cri-

dòria, a l’exterior de la casa s’havien reunit una munió de 

veïns encuriosits que assenyalaven amb el dit en direcció 

a la finestra de la casa dels Orpí. 

—Se me rebentarà el pompis y tot! —xisclava ella, amb 

els ulls en blanc—. Ai, mecatxis… que me moro!

—Bo: no cridis tant, dona, que ab tanta serenata de 

crits i ruido tot Piera acabarà aquí!

—Ssst! No’m vinguis ab cuentos, Pepet —ordenà la 

dona—. Que aquet parto és un verdugo que m’ha de ma-

tar!

 —No t’y enquimeris, dona, ja voràs com la criatura 

sortirà d’un moment a l’altre, fet un genio y figura… e ab 

bigoti y tot! 

—I qui te diu a tu, bobo, que á de ser un xicot? —pre-

guntà la dona, empenyent.

—Muller… bé necessitem un hereu que meni les ter-

res, no? 

—Tu només penses en los dineros, sangijuela! Y yo 
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aquí morint-me de dolor! Donques jo vull una nena y se 

dirà Maria… aquí y a la Cuxinxina!

—Assò mai! Primé un hereu matxo… només faltaria!  

—ordenà el marit—. Y se dirà Joan, com mon pare (al 

cel sia), tant si t’agrada com si no! Si jo bé te respecto lo 

dolor, al menos respecta’m tu l’herència!

—Si mos posem en aquest plan, donques hauries d’avi-

sar totes aqueixes fulanes que tens pus que, per respeto, 

només te deus a la teva muller!

—No començis ab la cançoneta de sempre, Eulàlia!  

—bramà el marit, fingint indignació—. Per lo demés, aca-

bem ab aqueix assumpte del parto… o m’agafarà un co-

briment!

—Sí, claro, quan te surto ab lo tema de les barjaules 

que visites quan te vas a Barçelona, treus l’escombra i, 

flis-flas-flis-flas, surts amb un ciri trencat… marrano!

—Eulàlia, si et plau t’u prego… —digué el marit, age-

nollant-se al costat del llit—. Prou de xerrameca y em-

peny… per l’amordedéu!

Amb aquestes arribà a misses dites la matrona del 

poble, qui, amb les presses, havia vingut només amb el 

camisó de dormir posat i les sabatilles d’estar per casa. 

«A vore si s’aixarranca bé les tranques, misseñora!», or-

denava aquesta amb un esgarip macarrònic mentre el 

marit se santificava. Però tot i els esforços d’aquesta ex-

perta en parts naturals i antinaturals, no semblava que 

aquella nit l’infant hagués de néixer, igual que el tempo-
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ral no semblava tenir gens de ganes de minvar; ans al 

contrari, el cel escopia amb més força que mai la seva 

fúria, els núvols entrexocaven amb violència i creaven 

uns raigs elèctrics brutals que queien sobre la terra es-

berlant muntanyes, cremant boscos i partint arbres de 

dos en dos. De tal magnitud era aquella tempesta que un 

d’aquells llamps anà a caure just sobre la casa dels Orpí, 

s’entaforà per la xemeneia, baixà com un cuc còsmic i 

bulímic i sortí veloç per la llar de foc del saló on hi havia 

un gos que, colpit al morro per la descàrrega elèctrica, 

mossegà per pur instint caní un dels criats que estava 

estirat en un jaç; el noi va fer un bot del dolor i xocà 

contra una lleixa que hi havia sobre seu, i de la lleixa en 

caigué una olla que contenia dos mil reals catalans, deu 

maravedís d’or, trenta bilions castellans, quaranta mo-

rabatins de la Barba Roja, vuit rals d’ardits, cinc-cents 

diners, cinc croats, dues-centes lliures, onze onzens, 

trenta trentins i una pila més de diner fals (que corria 

per tot el país en aquella època), una moneda dels quals 

sortí volant i, traçant una semicircumferència perfecta, 

anà a parar a la boca de la senyora que estava parint. 

Detall curiós: en tot aquest procés i concatenació de 

fets seguits l’un darrere l’altre, els electrons del llampec 

havien anat traspassant d’objecte en objecte per frega-

ment, i la moneda que la dona s’havia empassat descar-

regà electricitat per tot el seu cos, fet aquest que l’ajudà 

en l’última empenta necessària per tal que, pronunciant 
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un «oh!» espantadís, expulsés el nounat de la cova ma-

ternal mentre la moneda li sortia pel forat de darrere de 

manera ultranatural.

Plof.

Havia nascut Joan Orpí del Pou.


