
11P a í s

C o n v e r s a  a m b . . .

Maria Grabulosa i Salavedra, que 
és com es diu oficialment la nostra 
«Maria Jepet», acaba de fer noranta-
dos anys. Va néixer el 1916 a mun-
tanya: «Tinc els papers a Sant Feliu 
de Pallerols, però jo vaig néixer a la 
capella de Sant Miquel de Pineda, 
que era un veïnat amb quinze o 
setze masos. Sóc d’un mas que 
en deien La Baga.» Una gran foto 
del mas presideix avui la saleta de 
can Jepet: «Mira, això és La Baga. 
Aquesta bassa la va fer el meu pare 
i, quan plovia, l’aigua de les canals 
anava aquí i teníem aigua conserva-
da per temps. Era per al bestiar; per 
a nosaltres teníem un pou a dins.» 
El mas es veu ferreny i discret, com 
solen ser els de muntanya, i prou 
ben conservat.

La infantesa de la Maria va trans-
córrer a La Baga. Allà no hi havia 
escola: «Hi havia un col·legi de 
monges a Sant Esteve d’En Bas, 
però jo hi tenia una hora de camí 
i per això hi anava poc. Vaig dir al 
meu germà que m’ensenyés a llegir, 
però es pot dir que en vaig aprendre 
tota sola.» A quinze anys la Maria 
va decidir que allà al mas no hi faria 
mai res i se’n va voler anar a Olot a 
aprendre a cosir. Per poder-li com-
prar una màquina de cosir, el seu 
germà es va vendre una vaca que 
li deien la Bonica: «A la casa que 
compraves la màquina et donaven 
un mes per a anar-hi a aprendre de 
brodar. De cosir, jo ja en sabia més 
o menys, però de brodar no. Al cap 
del mes va sortir un senyor, que era 
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Tots l’hem vist empenyent 
incansablement el seu pecu-
liar carretó amb manillar de 
bicicleta, anant o venint de 
feinejar a l’hort a unes hores 
que tant la pràctica agrària 
ancestral com el més lax dels 
convenis laborals considera-
rien completament intem-
pestives. La Maria Jepet ve 
a ser per als vergelitans la 
personificació mateixa del 
treball. L’hem anat a veure 
mentre reposa i es recupera 
d’una malaltia, i no podem 
evitar de pensar que, si no fos 
per aquesta circumstància, 
l’entrevista hauria tingut lloc 
in itinere, perseguint la Maria, 
a manera d’insectes, entre re-
gues de patates o atabalant-la 
mentre esbrolla les tomateres 
o aspra les mongetes. En la 
seva convalescència, frisa 
per recuperar l’activitat ha-
bitual: «La idea és la mateixa 
de sempre; són les forces, les 
que no em volen seguir.» A 
nosaltres ens tranquil·litza 
molt veure que no perd el 
càustic sentit de l’humor que 
la caracteritza: «Es veu que 
em volia morir, però me n’he 
distret», ens etziba el dia en 
què anem a concertar cita.
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viatjant de la casa Freixenet, que 
va dir que buscava una noia per a 
casa seva, a Castellfollit, per a fer 
neteja i cosir; jo m’hi vaig apuntar 
de seguida.» Finalment va resultar 
que les intencions d’aquell home 
no eren del tot honestes, però la 
Maria, que ràpidament s’havia sa-
but guanyar l’afecte de la mestressa 
de la casa, es va saber fer respectar: 
«Jo, així», diu, amb cara d’enfadada 
i fent morros. Al cap de poc temps 
va esclatar «la maleïda guerra», i la 
Maria se’n tornà al mas. 

El seu germà gran no va voler 
anar a la guerra i el tenien amagat 
al mas: «Amb el pare havíem fet 
un clot a sota terra, dins la cort de 
les vaques. Si venia la policia, el 
meu germà s’hi ficava a dintre i el 
tapàvem amb una llosa i palla, i ja 
no trobaven res. Estirava les coses 
del llit, que no fossin calentes…, 
i llestos!»

Passada la guerra, la Maria se’n 
va anar a Girona, amb una seva tia 
que tenia una taula de polleria, i 
s’hi va estar ben bé un parell d’anys. 
El seu germà mitjà també intentà 
instal·lar-se a la capital, treballant 
com a traginer de socs, però la feina 
no li va agradar i finalment va venir 
a viure a Verges, a «ca la Peia». Més 
endavant ella també hi va venir per 
fer companyia al seu germà i aquí 
es va quedar.

La Maria es va casar amb un ver-
gelità, en Pere Coll i Martí, de can 

Jepet: «En Jepet era músic. Era un 
tio carinyós, elegant, conquistador 
al cent per cent. M’hi vaig casar 
perquè m’agradava, però vaig tenir 
mala sort.» El matrimoni no va 
rutllar mai: «Un home que volia 
que la seva dona fos la senyora d’en 
Pere Coll i no tenia ni un duro per 
a posar l’ansat al foc... Menjàvem 
«molret» d’arròs, que són les pun-
tes d’arròs que queden després de 
garbellar-lo, sense res més, perquè 
no hi havia res més. Anàvem a 
Colomers a pescar anguiles, i si en 
pescàvem quatre l’arròs ja era molt 
més bo.» Els temps eren difícils. La 
Maria va tenir dues filles, la Maria 
Rosa i la Roser, i se les va empescar 
per a tirar-les endavant com fos: 
«Aquí al patí vaig començar de po-
sar-hi polls per tenir pollastres per 
a matar, i de polls van venir lloques, 
i més polls, i conills…, i així vaig 
passar.» Per mirar d’incrementar 
els ingressos, durant algun temps 
a can Jepet van posar-hi un bar: 
«Tenia una ombra de canyes que 
arribava fins al que ara és la vorera. 
Durant la setmana no fèiem gaire 
res, però el diumenge sí que venia 
molta gent a menjar gelats i pren-
dre alguna cosa. Si el meu home 
hagués valgut, hi podríem haver fet 
un hotel, aquí.» Però els números 
no acabaven de quadrar mai i el 
negoci se’n va anar en orris.

A finals de l’any 1971, en Jepet va 
morir. Per a la Maria s’iniciava una 

nova etapa. Va co-
mençar a fer obres 
a la casa, primera-
ment per refer les 
teulades, i llavors 
per anar ampliant 
les estances: «De 
mica en mica, eh? 
Jo deia als paletes: 
“Plegueu de tre-
ballar, que els ca-
lés s’han acabat.” 
I ells em deien: 
“No, hem d’aca-
bar-ho.” “Doncs 
molt bé, acabem-
ho.”» S’enorgu-
lleix d’haver-se’n 
sortit a base de 

«treballar com una bèstia»; afirma: 
«Ningú no em pot dir que mai 
hagi tocat res de ningú ni que hagi 
estafat res. Mira, aquests rajols són 
posats d’una vessana de cebes.»

La Maria s’ha guanyat les garro-
fes anant a jornal al camp. Durant 
molt de temps va estar al mas 
Cebrià, i també va treballar força 
anys pel «Francès», i «després del 
jornal de cada dia, me n’anava al 
camp a cavar fins a les deu de la 
nit. Ara no me’n sé desacostumar. 
La meva vida no és res més que 
treball. A les meves noies bé prou 
que els agradaria que no fes res, 
però què he de fer?, jaure aquí?, 
anar a passeig?... Qui he d’anar a 
emprenyar?»

Ens entretenim una estona amb 
anècdotes d’aquell temps, quan la 
Maria tenia un burret i un dia en 
què anava amb el carro ple de fems 
per la carretera un cotxe francès va 
xocar-hi. Burro, carro i fems, tot 
per terra. La cosa no va ser greu, i 
ella encara riu amb ganes quan re-
corda «aquell pobre home, que co-
llia els fems com podia». El burret 
en qüestió es veu que devia tenir 
set vides, com els gats, perquè una 
vegada ja li havia caigut una teulada 
pel damunt i també se n’havia sor-
tit. Recordant coses d’aquell temps, 

La Maria quan tenia uns vint anys d’edat
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també surt a la conversa el canvi en 
les relacions entre veïns: «Abans, tot 
aquest carrer [la Trencada], de cap a 
cap, érem u; érem tots amics. Ara no 
en conec cap; hi ha gent que et passa 
pel costat i no et diu ni adéu.»

Quan comento a la Maria la seva 
fama de dona valenta i amb salut de 
ferro, em diu que sí, que sempre 
ha tingut bona salut: «Però em van 
operar d’apèndix fa set o vuit anys. I 
també porto una faixa, perquè pin-
tant una biga vaig caure de l’escala 
i em vaig trencar l’esquena. N’hi ha 
molts que amb el meu mal no haurien treballat mai 
més.» I amb molt menys tampoc, penso dintre meu. 
Quan li demano pel «secret» de la bona salut i llarga 
vida, la fórmula és clara: «Bons plats de verdura, poca 
carn i treballar. A mi m’ha divertit, el treballar, no ho 
he fet mai a disgust.» 

Realment, a la Maria no li ha agradat mai viatjar ni 
fer vacances. M’explica: «A mar només hi vaig ficar 
els peus una vegada, amb en Lluís del mas Cebrià. Hi 
vam anar a vendre melons als estrangers. Ell portava 
els melons amb el cotxe, en feia una estiba vora mar i 
la gent els hi anava a comprar, perquè els donava una 
mica més barats. A Barcelona hi he estat una sola vega-
da, a veure una tia meva. Només he estat a Olot i anar 
baixant fins a Girona; no he estat enlloc més.» L’única 
festa que li agrada fer de tan en tant és quan van tots 
plegats –ja són setze!– a menjar cabrit a casa del seu 
nét Bi, que s’està a cal Teixó de Vilafreser. També es va 
divertir molt quan, l’any 1993, els Salavedra van fer una 
cosinada a Sant Martí de Llémena. «Érem noranta-nou 
Salavedres!», recorda amb il·lusió. 

Per acabar la xerrada, demano a la Maria com veu 
ella el món d’avui. «Els joves volen ser massa rics de 
cop, sense pencar», em diu, i quan ja no m’espero altra 

cosa que una diatriba 
contra la irresponsabi-
litat juvenil, em deixa 
anar: «Ara la gent viu 
més al dia, que és el 
que sempre havia de 
ser, perquè no se n’ha 
pas fotut res, d’estalvi-
ar tant ni de treballar 
tant. Jo sempre dic 
als joves que, com 
més bé se la puguin 
passar, millor, perquè 
la vida dura poc.» No 
puc evitar pensar que 
ni el mateix Horaci, 
aquell poeta romà que 
fa dos mil anys canta-
va allò tant tòpic de 

carpe diem, carpe horam, no ho hauria expressat millor. 
I tal com deia aquest mateix poeta, «mentre nosaltres 
parlem, el temps fuig zelós».

La conversa arriba al final. Ha estat una estona molt 
agradable i divertida, perquè la Maria ha anat ama-
nint el seu discurs amb fines notes d’ironia. Tant si 
es refereix a episodis dissortats de la seva vida com a 
la pèrdua de memòria que imposa l’edat, ella sempre 
troba una manera de riure’s una mica de tot plegat: 
«Encara podria fotre una coça al món, jo!». D’això se’n 
diu esperit positiu…i esperit murri, també!
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