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dat. En aquell moment molts reclutes 
eren enviats al Marroc, però podien 
evitar aquesta penalitat pagant «la 
quota» de tres-cents duros. Molts 
nois de Verges van servir al Marroc. 
En Josep va fer el servei a l’arma 
d’infanteria, en un quarter que hi ha-
via a Sant Domènec (Girona ciutat), 
i s’ho va passar molt bé. Van ser nou 
mesos de lleure. Ell i uns companys 
estaven a dispesa per cent pessetes 
al mes i es passaven el dia jugant a 
cartes a Can Noranta, a la plaça de 
la Independència. Tot el que havien 
de fer era dur posat el vestit de mi-
litar i anar a fer instrucció un cop 
al mes, però no tenien l’obligació 
d’acudir a hissar la bandera ni de 
fer cap altre servei. Un mes abans 
en Josep va estar amb el capità Ce-
late i un altre militar, els quals li van 
ensenyar en què consistia el servei 
militar; la resta fou esperar que pas-
sés el temps.

A vint-i-vuit anys l’avi Trombis es va 
casar amb una noia de Gaüses, la 
Maria Vila, després d’haver-hi fes-

tejat set o vuit mesos. Ara recorda 
amb sorna que en aquell casori no 
hi hagué convit senzillament per-
què ell no ho va voler. Del matrimoni 
en naixeren quatre fills: dos abans 
de la guerra i dos més passada la 
contesa.

Quan volem abordar el tema de la 
guerra civil, l’esguard d’en Josep 
canvia sobtadament. Calla..., pen-
sa..., recorda...; se li humitegen els 
ulls... No en vol sentir a parlar: «És 
una llàstima, dir el que vaig veure 
a la guerra.» Tan sols ens comenta 
que al front va patir molt i que és 
viu de miracle. Ja l’havien posat 
al piló dels morts i en el darrer 
moment, quan l’anaven a carregar 
en un camió ple de cadàvers, un 
comandament es va adonar que 
encara respirava. Prou!: cap més 
comentari.

Els difícils anys de la postguerra 
en Josep els va passar a Verges, 
treballant intensament en les 
aproximadament deu vessanes 
de pomeres i presseguers que 

tenia; la seva muller s’ocupava de 
despatxar a la carnisseria. Els xais 
els compraven a les Olives i a Ma-
ranyà, i la carn la venien a Jafre, la 
Tallada i altres pobles de la rodalia. 
És conegut que en Josep tenia 
l’habilitat d’endevinar el pes exacte 
dels xais sense pesar-los. Els xais 
els mataven a casa, diàriament, 
perquè en aquella època, diu: «es 
menjava més bé que no pas ara; 
llavors van venir les cambres i ja 
es va embrutir; aleshores sí que ja 
matàvem cada dos o tres dies». 

Més endavant en Josep passaria a 
fer-se càrrec de l’estanc, que ja ha-
via estat primerament del seu oncle 
Paquito, que el tenia al Carrer Ma-
jor, i després d’una seva germana. 
Recorda que, durant molts anys, un 
cop al mes havia d’anar a la Bisbal 
a buscar el tabac. La gent fumava 
sobretot paquetilles de cinquanta 
i seixanta cèntims (dels antics, és 
clar). Ell mateix va ser fumador molt 
de temps, fins que el metge li ho va 
prohibir.


