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La Maria i el flabiolLa Maria i el flabiolLa Maria i el flabiolLa Maria i el flabiol    

Era diumenge al matí -- 15-05-05 -- i feia la ruta que solc fer quan vaig sol amb 

bicicleta i, quasi sempre em trobo en Xicu Feixes a la cruïlla de la carretera de Sant Privat 

amb la que va als Hostalets, ben bé al peu del Mallol.  La casa d’en Xicu està a uns dos-cents 

metres de la cruïlla i avui també hi havia el meu amic de col·legi dret i amb el bastó, com 

sempre, però acompanyat d’una noia que tenia el cotxe parat, evidentment en un mal lloc, en 

plena cruïlla i a l’esquerra, segons la posició del cotxe. 

La Maria, bonic i poc corrent nom de l’amiga d’en Xicu, viu en una altra casa de pagès 

a uns cinc-cents metres de la dita cruïlla Can Periquet, també vora la carretera, passat el petit 

pont que salva un rec força profund i que solament porta aigua quan plou molt. La Maria és 

una noia d’uns quaranta anys i escaig, de molt bon veure, fins i tot maca, molt agradable, de 

conversa interessant i sense cap tipus de complexes. Hem parlat de moltes coses i de la seva 

solteria. 

- Tal com estan les coses avui dia, casar-se no és gens atractiu, la llibertat no té preu -- 

deia la Maria. 

- Tenint com teniu les dones l’instint maternal, no trobes a faltar els fills? -- li he 

preguntat. 

- Vertaderament, és l’única cosa que es troba a faltar -- ha dit la Maria. 

De ser una dona casada ben segur que la Maria no s’hauria estat tanta estona parlant 

amb nosaltres, hauria tingut altra feina a fer; és el que deia ella referent a la llibertat.  

La conversa ha durat una bona estona i s’han tocat molts temes, tot i que els cotxes 

s’havien de parar i als conductors no semblava pas que els molestés gaire, tots anaven amb 

molt de compte: es paraven quasi a tocar el cotxe de la Maria i quan s’adonaven que estaven 

contra el motor, havien de fer la maniobra per sortir-se’n. No m’hi he fixat gaire però, diria 

que la majoria eren forasters, i en dir forasters vull dir que no semblaven de la comarca, atès 

que demà també és festa, serà dilluns de Pasqua. Sembla ser que ara el dilluns de Pasqua és 

festa segons s’acordi quan es confecciona el calendari laboral, però antigament l’endemà del 

que en deien festes anyals, a Catalunya i a molts països d’Europa també era festa: Nadal, 

Pasqua granada, i penso que n’hi havia una altra que no recordo. 

Semblava que ningú no tenia pressa i si en Xicu no hagués fet un petit gest com volent 

dir que volia tornar a casa seva, encara hi seríem, per dir-ho d’alguna manera. Un dels temes 

que hem tocat ha estat: no s’ha de presumir mai de res. A vegades es presumeix d’una cosa i 

els esdeveniments ens la desmunten totalment. S’han posat exemples i la Maria ens n’ha posat 

un de ben seu: Una amiga seva presumia de promès i després marit per fer-li la denteta i ella 

ha dit que de voler, li faria portar, a la seva amiga, unes banyes que no passaria per cap 

porta.  

Parlant d’ella, en Xicu ha explicat -- diverses vegades durant la llarga conversa -- que 

una vegada la Maria anava amb un músic de la Principal d’Olot i li va preguntar: 

- Quin instrument toca el teu amic músic? 

- El flabiol -- va contestar ella. 

- I tu li deus tocar els seu! -- li digué en Xicu.  

Cada vegada que en Xicu ha explicat l’anècdota, que no han estat pas poques, hem rigut a 

gust, sobretot ell.    


