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La Lola és una persona senzilla, afable i simpàtica, que traspua bonhomia. Va néixer a 
Ultramort fa cent dos anys, el 24 d’agost de 1902, i és la tercera de quatre germans. A l’edat 
de vint-i-tres anys va venir a viure a Verges en casar-se amb en Mateu Payet i Cebrià, de 
can Magí, amb qui va tenir tres fills: en Paco, en Joan i en Peio. Tot i que encara està empa-
dronada a Verges, per qüestions pràctiques fa uns quants anys es va traslladar a viure a la 
Roqueta (Ullà), on el seu fill Paco regenta un negoci de xemeneies. La Lola passa gran part 
del dia asseguda a la seva butaca, però encara manté certa activitat: plega roba, vigila la 
cuina quan hi ha menjar al foc... i juga a cartes amb les seva besnéta de vuit anys. La veritat 
és que està molt eixerida, té bona gana i el cap ben clar. Ens proposem de fer un breu recor-
regut per la seva experiència vital.

Dolors Oliver i 

Marull (Lola Magí)  
L’encant de la senzillesa

Conversa amb...
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Lola: vàreu anar a escola, de pe-
tita?

Ja ho crec que sí. Hi havia una 
mestra a Ultramort mateix. Del 
meu record, fins que em vaig casar, 
sempre hi va haver la mateixa mes-
tra. Jo hi vaig anar fins a catorze 
anys. També vaig anar molt de 
temps a cosir.

Quins eren els vostres jocs prefe-
rits?

A mi sempre m’agradava d’anar a 
cases que hi hagués mainada petita 
–més que jo–, que pas anar amb els 
de la meva edat. Teníem uns veïns 
amb una criatura i sempre em deien 
«a la nit te somia i tot», de tant que 
hi anava. Jo potser tenia set o vuit 
anys.

I com va ser que vinguéssiu a viure 
a Verges?

Em feia il·lusió poder marxar 
d’Ultramort, perquè hi havia tanta 
manca d’aigua que havíem d’anar 
amb un càntir no sé pas com de 
lluny. Sempre em va fer il·lusió po-
der-me casar amb un noi de Verges, 
perquè a Verges hi veia una altra 
vida, més aigua, més facilitats... A 

la meva mare no li feia gaire gràcia 
que em casés a Verges. Amb en 
Mateu ens vam conèixer al ball, al 
cine. El ball era a Can Grau, i al Cen-
tro també. Vam festejar un parell 
d’anys; ens vam casar a Ultramort 
i vam venir a viure a Verges. Ell ja 
tenia un hort per fer-hi la casa. Al 
principi, mentre fèiem la casa, ens 
vam estar a cals meus sogres, a 
can Magí, prop de can Planelles, 
davant de can Vila.

Verges devia ser un poble molt 
diferent de com és ara.

Molt diferent!, però s’hi vivia bé. Del 
meu record no hi havia aigua cor-
rent a Verges. La gent anaven al rec 
del Molí, a la font. Després van fer 
un pou prop del riu, que donava l’ai-
gua al poble, i ara em sembla que 
és cap a la muntanya. Rentàvem al 
rec del Molí, però prop de casa hi 
passa el rec de l’Estany i jo rentava 
allà. Per beure, agafàvem l’aigua 
del pou d’uns veïns, can Jacas. 
Després vam fer un pou i més tard 
ja va arribar l’aigua corrent al po-
ble. De llum tampoc no n’hi havia: 
anàvem amb llums de carbur i can-
deles. Dormíem amb màrfegues, 

que eren com matalassos fets amb 
bosses de blat de moro. Triàvem les 
bosses més maques i ben seques. 
Hi havia molta pobresa, però nosal-
tres no ho trobàvem pas estrany, 
tot això.

Vàreu ensopegar uns temps difí-
cils: poc menjar i treball molt dur...

Era molt diferent d’ara. Però jo no 
he dit mai d’això no en vull, això 
no m’agrada. El nostre pare ens 
deia «heu de tenir ventre de gitano, 
s’ha de menjar tot». Quan no collí-
em prou patates, menjàvem farro, 
farinetes de blat de moro; o allò 
o res. Diu que «per fam els burros 
mengen gram». Ara no treballen 
pas com abans, la gent. Comparat 
amb el que jo he hagut de treballar, 
no és res el que fan ara. El segar es 
feia a mà, passàvem molta calor i hi 
havia mosquits, puces...; lligàvem i 
traginaven garbes... Batre es feia 
amb el bestiar voltant l’era; treure 
la palla, escombrar el gra, garbe-
llar... Es feien uns gecs de treballar, 
la gent! Després, més tard, va sortir 
la màquina de batre; llavors va ser 
molt guanyat.

Quines feines havíeu fet?

La Lola amb el seu home i els seus fills



12     Desembre 2004 13     P a í s

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

De tot: anar a cavar mongetes i blat 
de moro, anar a jornal..., i treballs 
a viure! Hi havia molta pobresa. El 
meu home era paleta i guanyava 
a pesseta l’hora, i  vam pujar tres 
fills; el més petit ara té setanta-dos 
anys. Tinc vuit néts i deu besnéts.

I els vostres fills van anar a esco-
la?

Fins a sis anys no els volien a col-
legi. Perquè conservessin bé el que 
havien après, després, quan ja ha-
vien fet catorze anys, els feia anar 
dues hores al vespre a conferèn-
cies. Jo no en veia mai de sobres, 
d’això. Van ser paletes, dos paletes 
i aquest d’aquí (en Paco) mecànic. 
Jo volia que aprenguessin un ofici, 
que no treballessin la terra. Des-
prés van ser empresaris, tenien 
gent llogada i molta feina.

I dels temps de la guerra, què en 
recordeu?

Després de la guerra el meu home 
el vaig tenir quatre anys i quatre 
mesos a la presó; jo, amb les tres 
criatures... i espavila’t! Les pre-
sons eren plenes, ni sé per què els 
tancaven. A Verges en van matar 
sis de l’Ajuntament. Per a pujar la 
mainada vaig treballar com una 
desgraciada. No hi ha cap feina al 
camp que no hagi fet, i si s’havia 
d’anar a fregar anava a fregar. Es 
va passar molt malament: no hi ha-
via ni pa ni crosta. És el més dolent 

que he passat: l’home tancat, les 
criatures petites i jo treballant com 
una desgraciada. La qüestió era 
portar una mica de menjar a casa 
per a les criatures.

Devíeu tenir una salut de ferro, per 
a suportar tot això...

No. He passat de tot. Encara me’n 
recordo d’un metge de Verges que 
era castellà i que deia «esta mujer 
no puede trabajar, no puede hacer 
nada; tiene que hacer ganchillo 
o media, pero no puede trabajar 
nada, nada, nada». Però jo havia de 

fer de tot, de tot!

Com era la vostra vida quotidiana?

A dintre de la vila no hi anava gaire: 
el temps d’anar a comprar. Compra-
va al mercat (em recordo de quan 
encara es feia el diumenge) i a les 
botigues, com a cal Gavarrús, a can 
Vidal, a cal Moliner, a can Perpinyà, 
a ca l’Arturo, a can Belino... El peix 
el portava el Galán de l’Escala  i el 
venia a la plaça. A casa sempre 
miràvem de tenir gallines, conills 
i coloms (que més aviat els tenia 
per a fer l’arròs) i de poder matar 

La Lola amb el seu marit, en Mateu.

Bones Festes!!!
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un porc i fer botifarres; ara potser 
ningú no ho fa, això. També collíem 
tot el que podíem de l’hort. Quan 
vaig marxar de Verges, encara vaig 
estar molts anys anant cada dia a 
treballar l’hort; m’hi portaven el di-
nar i m’hi passava el dia; hi collíem 
de tot. Ara ja no hi puc anar, però el 
meu noi sí.

Bé prou que us devíeu divertir d’al-
guna manera... No anàveu a mar, 
per exemple?

Hi anàvem molt poc. Ens hi ficàvem 
una mica de peus i prou. Mai de la 
meva vida m’he banyat a mar. Quan 
vaig veure el mar per primera ve-
gada, ja era grandeta. Vaig pensar 
«ooooh!, quina bassa!»

I de viatges, que en fèieu? 
Barcelona...

I ara! Ui, anar a Barcelona... Treba-
llar i prou!

Heu vist canviar gaire el món?
Sí, i en general tot ha canviat per 
bé. No hi tornaríem pas, a aquells 
temps; no enyoro pas res, d’aquells 
temps.

Ens explicaríeu alguna anècdota 
divertida que recordeu?

Una vegada, una dóna que seia allà 
a la carretera, i passava la gent i li 
preguntaven: «Què feu aquí?» I ella 
deia: «Mira, esperant veure si en 
passa algun d’aquests que corren 
sense cavalls, perquè ara jo aviat ja 
haig d’anar cap a l’altre món... i què 
els explicaria?» Es va estar tota una 
tarda de diumenge allà a la carrete-
ra, i no en va passar cap.

Nosaltres ens hem deixat captivar 

per la mirada amable de la Lola. 
Per davant dels seus ulls i per 
damunt de les seves espatlles han 
transcorregut més d’un centenar 
d’anys, no sempre de bon passar. 
Ella ens diu que tot ha valgut la 
pena i que està contenta d’haver 
viscut el que ha viscut. Es mira el 
món amb la callada saviesa que 
donen els anys, però el seu somriu-
re, sorneguer i discret alhora, ens 
revela que l’optimisme és el millor 
aliment per a la vida.
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