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Ernesta
 Font

L’Ernesta Font Puigdeva-
ll (Verges, 1910) és una 
persona molt coneguda i 
recordada a Verges. Durant 
una bona colla d’anys va ser 
l’operadora de la centraleta 
de telèfons del nostre po-
ble, i per les seves orelles 
van passar les converses 
telefòniques de molts ver-
gelitans. Avui, en plena era 
de les telecomunicacions, 
quan internet i la telefonia 
mòbil de tercera generació 
ja formen part fins i tot 
de la nostra quotidianitat 
més íntima, segurament té 
més sentit que mai parlar 
d’aquest ofici, el qual, com 
tants d’altres, ha quedat per 
al record.

Hem anat a trobar a l’Ernesta a 
la residència geriàtrica Els Arcs, 
de Figueres, on viu des de fa tres 
anys. Ens comenta que aquí hi està 
molt bé i que havia arribat un punt 
en què no podia estar sola a casa, 
perquè qualsevol contratemps (una 
caiguda, un refredat...) es convertia 
en un problema. Ara, a noranta-
cinc anys, té un aspecte immillora-
ble. Tot i que sordeja una miqueta, 
gaudeix d’una vitalitat envejable i 
conserva una memòria fenomenal. 
«No em falta res; aquí s’hi està 
molt bé», ens comenta, «Hi estic 
calenta, i els meus nebots sempre 
em porten coses. Tinc de tot, però 
enyoro molt Verges.» 

Comencem a parlar d’aquells 
temps... Ens explica que el seu 
pare era sastre i que tenia la boti-
ga on ara és can Mir, davant de la 
Fleca Sunyer. De jove, l’Ernesta va 
aprendre l’ofici del pare i es dedicà 
a fer pantalons, armilles i america-
nes; però, un cop acabada la gue-
rra, l’alcalde, el senyor Auquer (el 
veterinari), li va proposar de fer-se 
càrrec de la centraleta de telèfons. 
Fins aleshores, aquesta tasca la 
feien els de can Pelai. A l’Ernesta, 
que ja no era una joveneta, li va 
semblar que aquella feina li podria 
anar molt bé, i la va acceptar.

Inicialment la centraleta era a can 
Savalls, davant la torre rodona de 
plaça. Més endavant es va traslla-
dar al capdavall del carrer del Pro-
grés, tocant a la carretera, davant 
de can Rocas. Quan l’Ernesta va 
començar a fer de telefonista, al 
poble hi havia tan sols vuit abonats, 
i encara avui es recorda de tots. 
«L’1 era el senyor Ramon (el met-

ge), el 2 el senyor Federico (l’altre 
metge), el 3 l’Ajuntament, el 4 Can 
Grau, el 5 en Rubau, el 6 el molí 
d’en Brusi, el 7 la Guàrdia Civil i el 
vuit el Bar Centre», recita, gairebé 
de memòria. Quina diferència, amb 
els més de 750 abonats que hi ha 
avui a Verges! «I també érem la 
central d’altres pobles, com Colo-
mers, Jafre, la Tallada, Ultramort, 
Parlavà, Foixà, Ullastret...; tots 
entraven per Verges», remarca. En 
els primers anys el pare l’ajudava 
a cobrar els rebuts d’abonament, 
que al principi es facturaven men-
sualment i, més endavant, cada 
tres mesos.

Tenir cura de la centraleta era una 
feina molt esclava: treballava cada 
dia, set dies la setmana. La jornada 
era llarga; «sobretot al matí, de deu 
a una, hi solia haver molta feina», 
recorda l’Ernesta. «I a la nit encara 
havia de fer el llibre de caixa de tots 
els pobles; de vegades eren la una 
de la matinada i encara passava 
comptes; però, en jubilar-me, em 
van felicitar, perquè no havia fet 
mai cap errada.» Subratlla que ha 
hagut de treballar molt, perquè, 
encara que al principi no hi havia 
gaire feina, amb el temps la cosa 
es va anar complicant i la centraleta 
s’anà ampliant: a disset abonats, 
primerament, a cinquanta al cap 
d’uns quants anys, i així successi-
vament, fins que ja era massa feina 
per a una sola persona. «Com totes 
les coses modernes, això va anar 
pujant», assegura. Llavors va arri-
bar un moment en què l’Ernesta 
decidí de contractar noies que li 
vinguessin per hores: «Els pagava 
del meu sou, però m’anava molt 
bé, perquè jo tenia la mare malalta 
i tota sola no podia pas amb tot», 
afirma. O de seguida recorda les 
noies que en alguna època van 
treballar amb ella: la Montserrat 
Quintana, la Juanita Marín i la Ma-
ria Rosa Terradas. Temps a venir, 
cap a 1977 o 1978, s’instal•laria la 
xarxa automàtica i la centraleta de 
Verges deixaria d’existir.
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L’Ernesta està satisfeta amb la 
tasca que va fer durant molts anys. 
Continuem parlant de la feina i 
ens comenta algunes anècdotes 
intranscendents, però és evident 
que en calla moltíssimes més, 
segurament les realment «suco-
ses», perquè,  com ens remarca 
diverses vegades, en el seu ofici 
la discreció és una regla d’or. 
Com que nosaltres no hem vingut 
pas a posar-la en un compromís, 
canviem de tema i reculem als 
anys d’infantesa, que sempre són 
els que la memòria conserva més 
frescos.

Malgrat que anava a escola amb les 
monges, l’Ernesta recorda que hi 
havia una altra mestra, la senyora 
Mercedes, que també feia classes 
però que no tenia tantes alumnes 
com les monges. Li preguntem 
pel senyor Macau –sens dubte 
l’ensenyant més il•lustre que ha 
tingut mai Verges– i ella de segui-
da fa: «Ui sí!: el senyor Macau..., 
i les noies... Hi havia la Carmen, 
que tenia un any menys que jo, i 
la Rosita, l’Antònia i la Pepita. Ja 
ho crec, que me’n recordo!» Tot 
seguit comença a explicar-nos que, 
un any, en Macau va organitzar la 
Festa de l’Arbre: «Es va fer una 
plantada d’arbres on actualment 
hi ha els pisos dels mestres, da-
vant l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil, i els nens anaven recitant 
poesies.» L’Ernesta encara recorda 
algun d’aquells versos, que ens 

recita, divertida. I recorda també 
quan anava al cinema a Can Pun-
set, amb els pares; i l’entrada de 
tots plegats costava una pesseta 
(quaranta cèntims els adults i vint 
la criatura); i els balls que es feien 
amb orquestra a Can Grau; i les 
processons de Corpus, on les 
hermanes portaven els infants 

més petits agafats amb uns llaços 
fets amb una corda, tal com fan 
avui a les guarderies quan treuen 
a passejar la mainada.
 
I, és clar, xerrant, xerrant, arribem 
als temps de la guerra. L’Ernesta 
ens parla de les corredisses 
d’alguns capellans tot fugint dels 
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milicians, com mossèn Joan, que 
va poder sortir de la farmàcia vestit 
de paisà amb roba del senyor Fe-
derico (el metge, que era germà de 
les farmacèutiques). La seva retina 
també conserva la imatge de tota 
la família de la farmàcia posada en 
fila davant de can Barraca, mentre 
els milicians els amenaçaven de 
matar-los. Sortosament, la cosa no 
va anar a més. Van ser temps de 
molta por; fins a ca l’Ernesta van 
tenir un capellà amagat durant uns 
quants dies. Era un cosí germà del 
pare, mossèn Carles Vidal, de can 
Vidal, que finalment va poder fugir 
i salvar la vida. D’altres, com mos-
sèn Miquel, no van tenir tanta sort i 
van ser assassinats en aquells dies 
de follia col•lectiva.

Abandonem en aquest punt els 
records amargs i, com aquell qui 
no vol la cosa, ens trobem parlant 
de futbol. Resulta que l’Ernesta 
és culer, però culer de veritat, fins 
al moll de l’os. Ens comenta que 
sempre escolta el futbol per la 
ràdio: «Pateixo molt i molt... En 
el darrer Madrid-Barça, el del tres 
a zero, vaig picar de mans i tot. 
Em va agradar molt!», diu, amb 
els ulls il•luminats, i ens ensenya 
l’autògraf de Joan Laporta que 
té penjat a l’habitació. Caram, 
l’Ernesta!

L’estona ens ha passat volant i és 
hora d’anar a sopar. Amb recança, 
posem punt final a la conversa i 

agraïm a l’Ernesta 
la bona estona que 
ens ha regalat. Ella 
també està conten-
ta. Segurament, al 
cap d’unes hores, 
quan se’n vagi a 
dormir, recorrerà 
mentalment els ca-
rrers de Verges, hi 
retrobarà amistats, 
experiències i re-
cords, i s’asseurà 
una estona a la fi-
nestra de dalt de 
casa seva a con-
templar la gent que 
passa per la plaça, 
imaginant d’on ve-
nen i on van; i sa-
brà qui arriba tard 
a missa, i qui va 
amunt i qui va ava-
ll... Per un moment, 
les coses tornaran a ser com han 
estat sempre, i l’enyorança serà 
només un record boirós.
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