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

Per un moment hem deixat de 
perseguir l’eterna pastanaga i hem 
volgut escoltar la veu, les experièn-
cies i els records d’una de les per-
sones més grans del nostre poble, 
en Josep Majó, l’avi Trombis. Sens 
dubte, el seu testimoni ens ajudarà 
a ampliar la nostra percepció de la 
realitat que ens envolta.

Can Trombis és al capdavall del 
carrer dels Bous, al bell mig del 
pronunciat pendent que en aquell 
punt fa el carrer, justament on 
fins fa un parell d’anys tenia lloc, 
durant la processó del Dijous 
Sant, la Tercera Caiguda de Jesús 
camí del Calvari. Antigament, quan 
els carrers no eren asfaltats ni 
il·luminats, eren molts els qui, de nit 
i a les fosques, en arribar a aquest 
indret tornant de la taverna (segu-
rament amb alguna copeta de més), 
perdien sobtadament l’equilibri i se 
n’anaven de trombis; d’aquí ve el 
motiu de la casa.

A noranta-set anys, l’avi Trombis 
té un aspecte envejable. Li falla 
una miqueta l’oïda i les cames se 
li carreguen de seguida, però con-
serva una mirada neta i penetrant, 
i un cap clar com la llum del dia. 
Diàriament llegeix la premsa i està 
perfectament al corrent del que 
passa en aquest món en permanent 
canvi que ens ha tocat de viure. Ens 
rep a la seva llar amb una ama-

bilitat i cordialitat que l’honoren. 
De seguida encetem la conversa 
i ens remuntem fins als seus anys 
d’infantesa.

Ens explica que va néixer a Verges, 
un ja llunyà 15 de juny de 1907. Els 
seus pares, l’Artur i la Carme, re-
gentaven una carnisseria a la Plaça 
Major, just davant de ca l’Alberta. 
Tot i que era una època de dificul-
tats econòmiques i turbulències po-
lítiques, en Josep recorda amb goig 
aquells primers anys de vida. Fins a 
catorze anys va anar a l’escola, que 
en aquell temps era situada a l’edi-
fici que actualment és la Casa de la 
Vila. El mestre, el senyor Salvà, vivia 

a can Brancós, i a l’aula eren una 
seixantena d’alumnes, molts dels 
quals faltaven sistemàticament a 
classe a partir d’onze o dotze anys, 
perquè havien d’anar a treballar per 
a contribuir al sosteniment familiar. 
A ell li agradava l’escola, i la seva 
assignatura preferida era l’aritmèti-
ca. El mestre li feia notar les seves 
aptituds i l’encoratjava a estudiar 
una carrera. Fins el capellà, mos-
sèn Joan «Petit» –que coneixia bé 
en Josep perquè aquest havia fet 
d’escolà sis anys– va proposar-li 
d’emprendre estudis eclesiàstics, 
recomanació que finalment el noi 
no va seguir perquè era l’hereu 
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