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Als registres parroquials d’arreu hi apareixen amb 
relativa freqüència fills «de la ventura» o fills de «pa-
res ignots». Cognoms com Ventura, Bonaventura, 
Deulofeu, Trobat o Passarius són el reflex onomàstic 
d’aquesta realitat. 

Que les relacions il·lícites han existit sempre és un fet 
incontrovertible. Avui voldríem oferir-ne un exemple, 
però posant l’accent en la part còmica i divertida del 
tema, deixant de banda la seriositat de l’anàlisi històri-
ca. Vegem, doncs, què ens explica Josep Maymó, jove 
terrisser natural de Figueres però resident a Verges, que 
a principis de la primavera de l’any 1688 es trobava a 
Girona treballant del seu ofici:

 A vint y tres de mars pròxim passat, a no enganyar-
me, o altre més verdader die, me trobave io en Gerona, ahont 
estava treballant de mon offici ab mestre Ioseph Campins, que 
habita a Padret, y estant io per a posar-me a treballar vingué 
a trobar-me un licenciado que·s diu Ramon Pagès, lo qual 
me digué si li volie fer pler de anar a casa d·en Ioan Casamor, 
albadiuer de Gerona, a sercar-li un gambeto que hi tenia, una 
capa y una corretja, y io, ple de bona intenció li diguí que sí 
y encontinent y aní; y com fiu allí, demanant dites coses a la 
muller de dit Casamor, me respongué que anàs en bona hora, 
que no me la volie donar y que se espantava molt de que hi fos 
gosat anar, a la qual responguí: 
 —Com?. Què agraui vos he fet que no·y puga venir?.

ENTREMÈS BARROC: LES ANGÚNIES DEL 
«LICENCIADO» PAGÈS, O DE COM SEMPRE 

LES OQUES HAN TINGUT BEC

Pel seu caràcter furtiu, alguns fets i episodis del 
passat no acostumen a deixar rastre documental i 
sovint queden ocults a la mirada de l’historiador. 
És el cas dels afers relacionats amb la promiscuï-
tat i els contactes sexuals extramatrimonials, avui 
tan assumits pel conjunt de la societat (almenys 
en teoria), però que en el seu moment –i fins no 
fa gaires anys– foren motiu d’escàndol, deshonra 
i pecat. 
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 Y aleshores me carregà de paraules y io, vist axó, 
me·n torní a casa mon amo y doní exa resposta al licenciado 
y, aleshores, ell me digué:
 —Ioseph, si tu no·m traus io so perdut!.
 An·al qual responguí: 
 —Com? Què has fet?. 
 Y ell me respongué dient-me: 
 —Anit la filla de dit Casamor me ha uberta la porta 
y io me·n so entrat ab ella, y a la que so estat dintre la cambra 
és vingut son pare y ha desbotada la porta, y io, vehent-me 
perdut, li he tirat un cop de pistola ab una que ne aportava, y 
no me ha tret y io so fuyt y me so salvat com he pogut.
 Y axí mateix, dich que·m donà una clau de una caseta 
y me digué anàs a la casa que ell stava y dintre trobaria una 
pistola, que la tornàs a Ioan Batlle, guarda de la seu de Gerona, 
y io ho fiu y procurí en traurer a dit Ramon y lo acompanyí 
en fins a la present vila de Verges, en casa de Diego Esteva, 
pagès de la present vila, y assó dich·o saber per haver-m·o ell 
mateix dit.
(Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 75, 24-IV-1688)

Fàcilment podem imaginar-nos la situació: els amants 
furtius són sorpresos en plena expansió amorosa pel 
pare de la noia, el qual, ofès i enrabiat, desbota la porta. 
El licenciado Pagès intenta defensar-se amb una descàr-
rega de pedrenyal, però l’arma falla i no té més remei 
que fugir com pot. Amb les presses de l’escapada, el 
nostre contrariat casanova es descuida algunes peces 
de roba a l’alcova de la seva amant. Quan l’endemà 
l’ingenu terrisser, completament aliè a la situació, va 
amb tota la bona fe del món a recuperar la indumen-
tària del licenciado, veu amb desconcert que la senyora 
Casamor, sense més ni més, el comença a insultar 
(el «carregà de paraules», diu el text). El terrisser es 
va ocupar de tornar l’arma a un guarda de la catedral 

de Girona, i el fogós i espaordit licenciado es va venir 
a amagar a Verges. Tot plegat, una situació realment 
còmica, una simple anècdota de la qual no cal treure’n 
gaires conclusions, perquè ja se sap... les oques sempre 
han tingut bec.

Per si convé, acabarem aclarint que un albadiuer (o més 
ben dit, albadiner) és un especialista a fer albadines, 
guants i altres peces de pell adobada amb alum. Els 
albadiners estaven integrats dins el gremi dels blan-
quers, que englobava els diversos oficis que treballaven 
amb pells «en blanc», sense pèl ni llana, com ara els 
pergaminers i els aluders. D’altra banda, el gambeto era 
una mena de gavardina de tres quarts. Finalment, com 
molts deveu haver deduït pel context, encontinent és un 
adverbi de temps que equival al nostre «seguidament», 
«immediatament».
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