
«El fio Misèria»

Açò passava a Ondara quan encara els pares
dels meus pares dormien al bressol (cuna).

El tia Misèria era un home tan pobre que per
a que menjara tota la seua familia, ell havia de
passar fam.

-Contra! i jo no he de menjar mai prou ?
Açò pensava Misèria quan ès sentia els budells

buits, però quan ja havia menjat. ..
- Si jo m'enduc els diners, què menjaran els

meus xiquets eixa setmana?
Així passaven dies i dies , setmanes i setmanes . ..

fins que un bon dissabte se'n va , to t decidit, amb
el jornal a la butxaca , comprà totes les coses que
li feen falta i pegà a fugir a la muntanya.

La dona i els fills ès van quedar plorant i sense
un tros de pa que dur-se a la boca. El veïna t els
socorrí, puix no tenien ni oli.

Misèria manp rén el camí cap a la mun tanya . . .
-Ací ja estaré bé, no es veu que vinga ningú

ni que solguen passar. .. an iré un poc més amunter
per si de cas.

Quan ja estava en el lloc m és alt de la muntanya
aprop del cim, on ni les rates podien pujar, busca
llenyeta, encèn el foc, ment re tant , mata la gallina,
i quan ja estava sofregida i acabava de po sar
l' ar ròs, veu una ombra d'algú que pujava cap aon
estava ell...

- Qui serà?
-Bon dia Misèria!
-Qui eres tu que em coneixes per Misèria?
-Sóc el nostre senyor.
- I què vols?
- Puix com sabia que fees paella . . . a vore si em

donave s dues culleradetes.
-A aquells que has fet tan rics, que te'n donen,

que els meus xiquets no menjaran per a que men ge
jo prou un dia .

-Xé, xè, no tingues por que no n'hi ha res
perdut! Me'n vaig.

La qüestió és que se 'n va i Misèria continua
amb la seua paella. Però al poc temps...

-Com! un altre? i jo que em pensava que per
ací no passarien ni les rates! Es veu que açò no es
una sendera , açò es un camí real! Ara varem
aq uest que vol.

- Bon dia Misèria?
- Mira, ja tenim un altre pardal com el d'adès!

Que vols tu a aquestes hores?
- Ei! puix com estic tan lluny de pob lat he dit:

deixa 'm anar ahi a vore si Misèria em dona dues
culleradetes d'arròs .

-El dimoni et donarè jo a tu, a aquells a qui
heu fet rics que vos en donen. Els meus xiquets
no menjaran prou en una setmana per a que menge
jo prou un dia .

-Ei, ei! ja na t'he dit tant. No vols?, me'n vaig
i ava nt. . .

-Puix si, ves-te'n !
Se'n va Sant Pere cap avall puix estava el nostre

Senyor esperan t-lo.
-Què t'ha dit?
-Apurat del tot està el pobre home.
-Ara li enviarem a la Mon a vare que li diu . ..
Quan ja estava la paella pegant els ultims

bullets, veu a un altre que pujava .. . .
- Açò?, açò és carretera que n'hi havia ací i jo

no l'havia vista .
- Bon dia, Misèria! -Va dir la Mon-.
Misèria es quedà espantat i digué amb un nuguet

a la gola.. .
-Qui eres tu que em co neix per Misèria?
- Sòc la Mort .
- I , a que vens ací?
- Pu ix com que estem lluny de poblat, m'he

dit, anem a vare si a Misèria li sobren.dues cullera
detes d'arròs .

-Ei, és que només tinc una cullera .
-Per això no t'apu res, jo me'n faré una .
-Ei, puix bè!, pega dues cullerades.
La Mort va agafar el pa , el va partir per la mei

tat, li va traure tota la molla de din s i així es va fer
una cullera.

S'a ssegueren , i amb una cullerada d 'aquelles,
la Mon és menja va mitja paella i el « tia» Misèria
saltà :

-Tu em faltaves! tota la vida sense menjar
prou i un dia que ana va a fer-ho vens tu a debara
tar-m 'ho .

- No r'anquetes. Per què plores?, perquè
fi 'has co nvidat a mi? Encara no saps que he de ser
la teua salvació?

-Si, la salvació! La salvaciò de què? Si ens
morirem de fam els meu s xiquets i jo . ..

-Tu fes açò que jo et dic: ara vas a ser metge.
-Això si! Jo metge? Sinò se fer ni la o amb un

canut!
- Ves a aquell poble que veus allà dalt i fes un

ban , amb aquestos diners et fas un vestit i digues
que ha arribat un metge que ho cura tot, i allà aon
vages , si em veus a mi ajocadeta als peus, no em
vora ningú més que tu .

- I quines malalties he de curar?
- Digues que cures anèmies amb ma lves, ul -la,

camamil-la i tot això, i no t'oblides, quan em vege s
a mi als peus , digues : això no és res, açò en dos dies
es tà curat!

1 així ho fan, la Mort va allà baix on estava el
nostre Senyor i Sant Pere a contar-los que li havia
dona t uns quants anys de bona vida. I Misèria, a
aquell poble a fer tot el que li havia dit la Mort.



Quan ja ho tenia tot preparat , s'entera que hi
havia una xica molt ma lalta i que els seus pa res
havent-ho pro vat tot , ja desconfiaven d' ella . Però
quan van saber que havia arribat un nou metge
digueren: res ens costa de provar.

Així ho vàr en fer , el van busca r i en presentar-li
la filla, la Mort es col-Iocà ajo cad eta baix dels
peus...

- No es sofoquen ni gens ni miqueta , que la xica
d'ac¡ tres dies estar à bona . Li fan un baf de malves
i que prenga tilla i voran vostés com demà li noten
millo ria .

Així va ocórrer , als tres dies la filla d'aquelles
persones estava bona i en ar ribar l'hora de pagar-li
a Misèria ell dia qu e li donaren el que vullgueren,
la voluntat.

La qüest ió es que li donaren una perolada de
diners i per tot arreu corr ia la bona nova del metge
que ho curava tot, i a ell acud ien tot a classe de
malalt s que eren sanats.

La faena no li s' acabava, es va tindre que com
prar un cavall per pode r don ar abast.

Misèria no havia tornat a casa i tenia molts
diners però un dia que anava a un pob le, li va eixir
a cam í la Mort:

- Xé, com va? -el saludà la Mort-
-Bé, estic bé del tot -contesta Misèria-.
-Tu veus, total per dues culleradetes d 'arròs

que em vas donar. Però vinc a dir -te que ja te s' ha
acabat el termini que et vaig donar.

- Això és veritat? Mira, com he viscut tan bé,
no he pensat en anar a vare a la meua familia, do 
na'm , encara que siga, un poc de temps per anar a
vore'ls i després fes amb mi el que vullgues.

- Està bé, així ho farem.
Misèria se' n va anar al poble i quan el van vare

els veïns tots cridaven pel carrer: Misèria ha tornat!
Misèria ha vingut ric! La qüe stió es qu e convidà
a tot el pob le a un gran convit on els va contar que
havia anat a dir-lo s adeu, puix la Mo rt aniria per
ell . Un dels convidats va dir : tanquem les portes
i no podrà entrar ! I així ho varen fer.

Però quan ja havien acabat, abans d 'anar-se' n,
de sob te aman eixqué la Mort damunt la tau la ...

- Xé, per ao n has entrat dimontre?
-Com no he pogut ent rar per la porta, he hagut

d 'entrar pel forat del pan y.
- Pel forat del pany? no m'ho crec. Vols dir

que també ent raries dins d 'aquesta ampolla?
-Si!
- Puix sina entres ací , no em crec que hages

entra t pel pany.
I la Mort , ràpidament s' escabussà din s l' ampo

lla i més ràpid fou Miséria en posar-li el tap ó
a l'ampolla. I la Mor t al1i dins , pegan t batzalades
i cridant : destapa' m!, destapa 'm !

- Si no em dones vint an ys més, no et destape.
- Treu-me d'ací i seran teus .
Quan ja li havia llevat el tapó , la Mort va dir :
- Eres més llest del que jo em pensa va , però

ens to rnarem a vore.

Misèria ja no se'n va an ..... f del poble, es qu edà
am b la seua dona i els seus xiquets . Continuava
anant als pobles a curar als malalts i sempre passa
va per baix d'un garrofer que hi.havia al camí que
corria tots els dies.

Però ana va passant el temps, la seua dona es
fea vella, els seus fills també i ell d'allò més jove
fins que un dia de tants:

- Hui serà el seu dia, li eixiré al camí i me l'en
duré .. .

Passava Misèria , i de sobte, li s'apar eix la
Mort.

-¿Has vist el bé que t'he donat a canvi d'aque
lles dues culleradetes d 'arròs? Però, hui vinc per tu.

- Bé, però ... no em deixaràs abans resar una
Ave Maria?

-Això sí.
Miseria comença a resar i al cap d'un moment,

calla i diu:
- Saps que he pensat?
-Qué?
- Ara no tinc ganes d 'acabar-la.
- I quan l'has d'acabar?
El dia que voldr é. .
De nou , la Mort se n'anà amb la cua en mig les

cames i Misèria vivint jove. Ja li s'havia mort la
dona, els seus fills eren molt vells.

Va vind re un altre dia , que ell havia de passar
per baix del garrofer, i la Mon és convertí en un
home que s'havia penjat; quan va arri bar Misèria
al garrofer i va vore a aquell home penjat, va dir;

- Veges quina mort li han donat a aquest pob re
home, ningú no se'n recordarà d 'ell. Dcixa'rn
resar-li un Pare Nostre i una Ave María .. .

I quan acabà l'Ave Maria, la Mort, el va aga-
rrar del coll i es va fer amb ell.

CO NTE FORA, VES EN BON HORA
CO NTE DI NS QUE ET PIQUEN
ELS TEULADI NS.
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