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Quan li preguntem pel secret de la 
seva longevitat, ens comenta que 
sempre ha gaudit de bona salut. 
De petit es va poder alimentar bé, 
menjant carn, cosa que no era a 
l’abast de tothom, i, a més, sem-
pre li ha agradat molt caminar. De 
jovenet feia regularment llargues 
caminades: enfilava el camí de les 
Olives a punta de dia, baixava cap a 
Garrigoles i llavors cap a Maranyà, 
la Tallada i de retorn a Verges. Més 
endavant es procurà una bicicleta 
i va poder ampliar els seus itine-
raris.

En un punt de la conversa parlem 
una miqueta del món actual. Des 
de l’òptica de l’avi Trombis, avui 
tothom pot viure molt bé: «Si ne-
cessites diners te’ls deixen; si vols 
un cotxe ja el pagaràs. Ara es pot 
fer tot. Jo no tornaria pas enrere: 
en aquell temps hi havia el pobre i 
el ric; ara hi ha el ric.» Ens comenta 
que feia poques hores havia tingut 
l’oportunitat de passejar en cotxe 
per l’Escala: «Sembla Barcelona en 
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petit!. En canvi, Verges no ha can-
viant tant, perquè al nostre poble 
sempre hi ha faltat la indústria per 
a poder desenvolupar-se i créixer 
més.» Segons ell, aquesta és una 
mancança molt important, espe-
cialment ara que la pagesia està 
desapareixent a marxes forçades.

A propòsit de la indústria i el desen-
volupament econòmic, a en Josep li 
ve a la memòria un curiós episodi. 
Es tracta d’una visita que en Cam-
bó va fer a Verges. Devia ser poc 
abans de l’any 1920. Tot i que ales-
hores en Cambó era un prominent 
i afamat polític (en el 1918 havia 
estat nomenat ministre de Foment 
i en el 1921 ho seria de Finances), 
fou rebut amb xiulets i escridassa-
des. Segons es veu, els vergelitans 
d’aleshores li retreien que, malgrat 
la seva gran projecció política, no 
hagués fet res per portar progrés i 
benestar al poble d’on era fill. Es diu 
que, algun temps després d’aquest 
fet, en un míting, en Cambó va afir-
mar que era fill de Besalú, qui sap 

si com a petita venjança per aquell 
mal tràngol que li van fer passar al 
seu poble natal.

Per acabar la nostra conversa, de-
manem a l’avi Trombis que ens re-
sumeixi en poques paraules quina 
conclusió treu de la vida, ell que té 
una experiència tan dilatada. Sen-
se pensar-s’ho gaire, ens dóna una 
resposta que ens deixa perplexos: 
«Tot el món ha estat una mentida. 
La pesseta fa tutti»; una afirmació, 
aquesta, molt contundent, que ho 
és més encara quan prové d’una 
persona de noranta-set anys.

Ens acomiadem d’en Majó admirats 
de tanta vitalitat. No podem evitar, 
però, la sensació d’haver abusat de 
la seva generositat i li agraïm sin-
cerament el notable esforç que ha 
fet durant les gairebé dues hores 
que hem compartit amb ell. Per a 
nosaltres ha estat una experiència 
extraordinària i inoblidable. Per 
molts anys!
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