(Cort reí81, C8stell
de Montsó,
1990. El reí J8Ume díscuteíx 8mb un
V8SS811):
-ACJo
em passa per confiar amb
inútils com tu! Ves-te'n d'ací i no tornes mentre
no aconsegueixques
recuperar el falcó.
-Pero
Senyor, el cavaller que va
regalar
el falco a la vostra esposa
m'assegur.3 la docilitat d'aquest fins el
punt de poder Iliurar-Io dintre la cambra sense cap perill.
-Guerau,
estic fart de les teues
disbauxes.
La meua esposa
és al
punt d'arribar i, com sempre, desitjar.3
vore el seu falcó de la ploma verda,
així que pren el cavall i cinc homes a
les teues ordres, i porteu-me'l
abans
no us acomiade
per forisfacto
negligent.
(Entra la reina, evidenciant
cansament) :
-Ja
no puc més, d'esgotada que
es t IC..
.I
-Retira't
-diu el rei al vassall- i no
oblides allo que hem parlat.
D'on vens, reina?
-Vinc
d'inaugurar
I'exposició
antologica d'Alfons Cartip.3s al castell
deis Rosselló. Després he assistit al
concert
cloenda
del cicle "Música
Trobadoresca".
I en reprendre
camí
de tornada, la carrossa s'ha estavellat
contra un arbre. Una autentica desfeta.

-La carrossa nova?
-Mira
que eres materialista. En
compte de preocupar-te per mi!.
-Tranquila,
que podras reposar
tota la nit, i tot el dia si vols.
-Només
la nit, rei. Dema hem de
posar-nos en camí cap a Vila-real.
-A Vila-real, a que? Jo dema tinc
partida
d'escacs
contra
Ramon
l'Occitanet.

-Jaume, vas prometre'm tornar a
Vila-real per Festes, així que ajorna
tots els compromisos. Jo me'n vaig a
jaure ara quan pegue una ullada al
falcó.
.-No!
No passes per la falconera!,

-Per que?
-Es
que... et convé dormir prou,
per tal d'eixir cap a Vila-real ben de
matí.
(Un dia després):
-On estem? L'entrada al poble no
sembla la mateixa de quan el vaig
fundar.
-Ací
és, rei. En aquell monolit
diu "VILA-REAL".
-I
com és que ningú ve a
rebre'ns¿ Ago ho tinc de dir al Llibre
deis Fets.
-Jaume!
no és aquel\ que porta
brusa el teu fill Ferran? .
-Es
cert; pero que fa ací eixe
bastard, si el dijous té un examen!.
-Deixa'l
fruir. Anem a vore el
Temple de Sant Pasqual, que estaven
decorant-lo amb motiu del tercer centenari de la canonització i quart de la
seua mort.
-Midons,
jo només tinc ganes de
seure i fer-me un vermutet.
-D'acord,
espera'm a la Plaga
Major d'ací una estona, que a mi em
fa il.lusió vore-ho.
(Se'n va la reina. Jaume s'acosta a
l'Ajuntament):
-Bona
vesprada, algutzir, que no
em coneix?
-Que
tu de quí eres fill?
-Jo
sóc En Jaume
I "el
Conqueridor", Comte de Barcelona,
Rei d'Aragó, Mallorca i valencia,
Senyor de Montpeller, fill de Pere el
Catolic i de Maria de Montpeller.
-No
conec els teus pares, no

seran del Poble.
-M'agradaria
que m'anunciareu
a les autoritats a fi de procedir al protocol, que vinc molt cansat.
-Pots
seure un moment en
aquella butaca que hi ha en mig de la
Pla<;a. Voré si et poden atendre.
.-Espere
vosté
No és possible!
Se n'ha anat i m'ha deixat amb tots
els trastos. A<;o ii costara un any amb
els sarra.jns. I la butaca en qüestiá
podria haver estat més baixeta, perque corre un aire que pela. Ja m'havjen advertit que en aquest poble.
quan és festa, no hi ha altre al mán,
pero no pensava que seria fins a tal
punt... Eh, jove em passes un programa? Gracies. La fira sí que és estranya, en Iloc de portar ramats d'animals,
ara porten xiquets. Tampoc entenc
massa d'on treuen les forces, després
d'organitzar festes a tots els sants,
marededéus, carrers, masets... sera
que treballen per la nit. Euh! amb els
cabirons que porten aquells hi ha per
a enderrocar dues croades de moros.
Caram, quin ambient, i jo ací tot
escanyolit sosteniht I'espasa i el programa. Si em troba la "Vio" en aquesta situaciá, es trenca de riure
Aixo
que veig ara m'ho apunte per incorporar-ho als torneigs que ens organitza
Frederic el Punyalet, el mal que si
estiren deis extrems d'una corda
Bertran el Trencaponts
i Guillem
l'Esquin<;aeslaons no crec que resisteixca tant com ací. Ah, cal dir que en
les tres hores que observe aquella
colla encara no han parat de beure.
Tan pacífica que estava la Vila I'any
74, uns segles enrere... Reconec que
han tengut el detall de penjar la meua
senyera per tot el poble. La veritat és
que s'esta molt entretingut, des d'ací
dait es veu tot: mira que mudat va el
de la barba, ni que haguera de Ilegir
la Carta Pobla. Ja ve la música, pero
aixo no semblen Ilaüts, amb tant
soroll... eh, bon home! quin instrument toca eixe grup?..ah, la dol<;aina;
sí que serien bons per despertar el
meu veí Roncal el Marmoteta, que
per parlar amb ell cal disparar abans
una canonada a la muralla. També
tinc entés que la "foguera" de Sant
Pasqual es distingeix des de qualsevol indret, pero com esta pie de fabriques, ves endivina quin fum de tots
és. 1 alla baix de la séquia va molta
gent. Si tarda més la "Vio", la deixe
plantada i me'n vaig per ahí de marxa,
que amb la quantitat de formosures
que estic veient algun osculum cauria,
perque un cavaller tan ardit, ros i
gallard com jo, tindria molts lIigues...
Pero deixem-ho
cárrer, que ve la
"Vio".
-Jaume,
no m'havies contat que
en aquest poble tens moltes admiradores.
-I tu com ho saps, aixo? .
-Perque
hi ha cartells on diu:
"Fundador, esta como nunca".
-(L'última
cosa que esperava oir
hui).
MANU

