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

de casa seva i, per tant, un dia li 
correspondria de posar-se al cap-
davant del patrimoni familiar.  

Sortint d’escola, l’esbarjo. La bal-
dufa era una de les joguines prefe-
rides, però també es jugava molt a 
cartes. Cap a onze o dotze anys la 
mainada jugaven a la brisca, i cap 
als catorze aprenien la botifarra 
i el canari. El futbol era també un 
dels jocs predilectes dels infants 
de l’època i, encara que a ell no 
li agradava gaire jugar-hi perquè 
no era gens hàbil amb la pilota, sí 
que procurava seguir els partits del 
Verges. El joc era dur i brut, i sovint 
els partits acabaven com el rosari 
de l’aurora, com aquella vegada 
a l’Armentera, quan van haver de 
fugir corrents perquè els llançaven 
pedres. Però el passatemps preferit 
d’en Josep era la garrafina, una 
mena de joc de dòmino del qual era 
un autèntic mestre .

El diumenge hi havia cinema. Per 
un ral d’entrada es podia assistir 
a la sessió de la tarda o a la del 

vespre. Les projeccions es feien a 
can Pere Xicot, a la travessia que hi 
ha entre can Casabó i can Punset, 
i els encarregats del negoci eren 
dos oncles d’en Josep, en Paquito 
i en Jeroni, i un tercer soci, en 
Mercadal. L’altre gran divertiment 
dels dies festius era el ball, que 
se celebrava cap a les cinc de la 
tarda al Centre, local que alesho-
res era regentat per un altre oncle 
d’en Josep, en Jaume. La majoria 
dels músics eren del poble mateix. 
«Aleshores –matisa en Josep– el 
Centre no era un bar, era un cafè!, 
que és cosa de senyors.» A Verges, 
diu, hi havia tres cafès, que eren el 
Centre, Can Manel (avui Can Grau) 
i can Punset. També hi havia un 
hostal i ben bé mitja dotzena de 
tavernes, com ara Cal Moliner, Ca 
la Maite, Can Grau Fabeta o Cal 
Ferrer (que era alhora ferreria i 
taverna). Les tavernes eren locals 
molt modestos, on bàsicament se 
servia vi i anís (no pas cafè), i amb 
una clientela més ordinària i afecci-
onada a l’alcohol.

A l’edat de divuit anys en Josep va 
anar a fer d’aprenent durant nou 
mesos en una carnisseria de la 
plaça de la Jonquera, a Figueres. El 
seu pare pensava que fora de casa 
aprendria més coses de l’ofici fami-
liar. Avui afirma amb orgull que té 
dos oficis, carnisser i pagès; dues 
activitats que va portar a terme du-
rant bona part de la seva vida i que 
li van servir per a donar estudis als 
seus quatre fills.

L’any 1928 va ser cridat a fer el sol-

Josep Major i Maria Vila el dia del seu 
casament


