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Segona part 

 

I 

De la infància de la Ben Nascuda 

La Ben Nascuda va néixer a Vilafranca del Penedès. I allí ha pujat. El seu 

pares i els pares d’aquest ja eren fills de Vilafranca. La seva mare va néixer 

en un poblet, d’allí a la vora. 

La Ben Nascuda no és, doncs, de marina [...]. Tampoc podem dir que sigui 

del tot de muntanya o del camp, encara que potser en té força coses. [...].  

Eugènia és de Vilafranca i quasi podem dir que d’aquí no s’ha mogut. Totes 

les seves sortides es redueixen a les estades a pobles de la comarca en els 

quals té familiars, a un parell de dies passats a Barcelona i als banys presos a 

Comarruga, la platja de Sant Vicenç de Calders. [...]. 

La infància de la Ben Nascuda és una infància desarrapada, esparracada i 

aporrinada. Es crià més al carrers que enlloc més. No és que els seus pares 

ho volguessin. Es que ella es trobava millor al carrer. [...]. 

[...]. Però sí que es preferible patir l’aire i portar els genolls pelats i el cap ple 

de nyanyos que sofrir la domesticació amb tots els ets i uts de la societat 

burgesa i quedar abonyegat per a part de dins.  

La infància de la Ben Nascuda fou rústica i desbrigada, erò airejada i sana; 

rude i aspra, però clara i assolellada. No conegué refinaments ni exquisitats. 

Però tampoc no conegué les morbositats i les hipocresies de molts nens 

pujats tal i com Déu mana, que a penes se’ls ha deixat tocar de peus a terra i 

que porten tot allò del complex d’Edip o d’Electra i altres endergues. 

La Ben nascuda arribà a anar algunes temporades a l’escola. No va concórrer, 

però, sortosament, molt de temps a aquell col·legi de monges. Als vuit anyets 

ja va deixar definitivament d’anar a estudi. 

[...]. Als deu anys ja la feien anar a vendre enciams al mercat. 

  

 

 

 



II 

Del poble on viu 

[...]. 

De totes maneres, de Vilafranca, bé us n’hauré de fer cinc cèntims. Perquè jo 

crec que l’ambient influeix poderosament i profundament sobre nosaltres. No 

sols ens toca, sinó que sovint ens ofega i fins arriba a escanyar. I la Ben 

Nascuda s’ha fet a Vilafranca i ha estat influida per aquesta vila. I no s’ha 

donat el cas insòlit i increïble que sigui la Ben Nascuda la que hagi influït 

Vilafranca. I ací us volia, perquè ja se que molts no sabran ni voldran veure la 

relació que la Ben Nascuda té amb Vilafranca. 

Se’m diu que Vilafranca és una vila de forta tradició cultural i se’m citen Milà i 

Fontanals i llorens i Barba. I la Ben Nascuda amb prou feines si sap llegir. 

També es parla de la tradició religiosa de Vilafranca i surt a relluir el bisbe 

Morgades. Josep Maria de Segarra veia una Vilafranca teològica i reaccionària. 

Josep Pla enfrontava Vilafranca amb Figueres: Si Figueres representa la 

capital de les idees avançades, republicanes, progressistes i revolucionàries, 

Vilafranca –diu- representa tot el contrari. I tenim que la Ben Nascuda no és 

catòlica, ni religiosa, malgrat no haver-se mogut de Vilafranca i no haver estat 

mai a Figueres. 

Igualment es pot retreure la tradició que algú ha batejat de senyorial 

(Vilafranca fou una població aviciada pels comtes reis). I la Ben Nascuda és 

tan poc senyorial i majestàtica com ho pot ésser una obrera sense pardalets 

al cap i qui no agrada estirar més la màniga que el braç. 

Encara queda la tradició del petit comerç, del comerç de capelleta, que 

abunda a Vilafranca. Però la Ben Nascuda no te res d’individualista, ni d’ànima 

estreta, ni de panxacontentisme, ni d’esperit botigueresc, resclosit, remollit, 

escarransit, ranci, tifa, raquític, estantís, mesquí i coquí. Ni tampoc la pot 

dominar el conservadorisme, ja que no té més que mans per a treballar. 

On és, doncs, el vilafranquinisme de la Ben Nascuda? Ah! ¿és que a Vilafranca 

només hi ha hagut intel·lectuals, capellans, senyors i botiguers? A Vilafranca, 

com a tots els altres pobles, hi ha també la massa treballadora. I és aquesta 

tradició de la massa laboriosa vilafranquina la que ha informat la Ben 



Nascuda. Tradició menyspreada i a la qual no es vol donar bel·ligerància. 

Tradició, malgrat tot, la més fonamental de totes. 

Amb intel·lectuals sols, no es va enlloc. Amb capellans sols, no existirien ni les 

esglésies. Amb senyors sols, com amb botiguers sols, tothom es moriria de 

gana. Els intel·lectuals, els capellans, els senyors, els botiguers, tots plegats, 

no anirien pas lluny. Tot es per obra i gràcia de les masses productores. 

Únicament amb tots els intel·lectuals vilafranquins, amb totes les monges i 

capellans vilafranquins, amb tots els senyors vilafranquins, amb tots els 

botiguers vilafranquins: Vilafranca no existiria. Amb tota aquesta gent, àdhuc 

amb Milà i Fontanals, amb Llorens i Barba, amb el bisbe Morgades i fins i tot 

posant-hi la Madre Ràfols, el bisbe Torras i Bages i sant Ramon de Penyafort 

que alguns vilafranquins s’apropien: Vilafranca no figuraria en el mapa més 

detallat. 

Solament la massa obrera vilafranquina ha aixecat Vilafranca; l’ha feta, l’ha 

pastada amb el treball, la suor i les angunies de cada dia. Els camperols 

comarcans han portat, en aquesta obra, llur gran i imprescindible 

col·laboració, que no els ha estat gens agraïda. Amb aquesta gent tota sola, 

Vilafranca existiria de la mateixa manera, si no millor. Les altres classes – 

igual aquí que als altres pobles- el que han fet amb Vilafranca, ha estat 

aprofitar-se’n, desfigurar-la, emmetzinar-la, empastifar-la, empudegar-la i fer-

se cridar per la trompeta de la fama. 

Tots els qui parlen de les tradicions vilafranquines volen desconèixer: les 

lluites de les tradicions contra el poder feudal, malgrat aquest no fos molt fort 

ja que Vilafranca era Vila-reial; la pugna entre els de la mà menuda contra els 

de la mà major; la lluita dels menestrals; que al segle XVII pels carrers de la 

vila, van ésser morts molts nobles i cavallers i que molts d’altres hagueren 

d’emigrar; les lluites contra l’absolutisme borbònic; que la gent vilafranquina a 

cada nova repressió absolutista de Ferran VII esdevenia més liberal i el jovent 

s’afiliava a la Milícia ciutadana mentre els religiosos havien d’amagar-se; que 

molts vilafranquins van ésser empresonats o van haver de fer-se escàpols per 

haver defensat la Llibertat; que en les guerres carlines, Vilafranca va fer-se 

decididament liberal i organitzà la seva Milícia Nacional; que el 1835 es van 



cremar els convents vilafranquins; que les bullangues del 1845 contra la 

imposició de les lleves, feren sublevar el paisanatge de la vila; que després 

adquirí gran preponderància el progressisme acabdillat per Antoni Maria 

Fontanals i Ermenter Huguet, els quals van animar les sublevacions armades, 

del 1866 al 70; que la revolució de 1868 va ésser secundada pels 

vilafranquins; que la proclamació de la República del 1873 va anticipar-se a 

Vilafranca, d’unes quantes hores, en relació amb Barcelona; la lluita 

llarguíssima dels rabassaires; les lluites socials amb les seves vagues, 

associacions, clausures i empresonaments; i la crema d’esglésies del 6 

d’octubre. I és que quan parlem de Tradició no volem saber que, en tots els 

pobles, almenys hi ha dues Tradicions ben antagòniques. Com mentre hi hagi 

diferents classes econòmiques no hi podrà haver una sola Veritat, sinó, 

almenys dues. 

La Ben Nascuda (de pare vilafranquí i mare comarcana) porta a la sang la 

interdependència entre Vilafranca i els pobles de l’entorn, interdependència 

que culmina en el mercat setmanal que allí té lloc, interdependència base de 

la puixança i importància de Vilafranca. 

“Neta de boires, de misteri exempta, tota la plana és serenor i és força”, diu 

el vilafranquí Mas i Jornet referint-se al paisatge de Vilafranca constituït per 

vinyes clapades per camps de blat, arbres fruiters i horts, al pla, i a la part 

muntanyosa, per mates de farigola, romanins, ginebres i sabines. 

Neta de nuvolositats, de complicació exempta, la Ben Nascuda és tota 

lucidesa i fortitud.   

 

III 

De la fàbrica on treballa 

La Ben Nascuda és obrera d’una fàbrica de fulles d’afeitar on gairebé 

exclusivament treballen noies i on sempre hi ha hagut empente si cua per a 

poder-hi treballar. 

La necessitat cada dia empeny més, és clar! I avui en dia la majoria de les 

noies s’afanyen i s’espavilen per a poder defensar-se amb alguna pesseta. Si 

van a cosir comencen per guanyar un ral cada dia que treballen i treballant 



més de les vuit hores legals. Van augmentant molt paulatinament i al cap de 

quatre o cinc anys d’aprenentatge arriben a guanyar dues o tres pessetes, i el 

màxim que arribaran a guanyar, al cap d’una sèria d’anys, és un jornal de 

quatre pessetes. I, en aquestes condicions, ben contentes si hi hagués treball 

seguit! El mal és que sols hi ha feina a temporades ben comptades. Sovint 

han de treballar només dos o tres dies la setmana i moltes setmanes no en 

poden treballar cap. 

Naturalment que, per a una noia vilafranquina, treballar a la fàbrica, on es pot 

guanyar ben bé un duro diari en una feina seguida, es treure la rifa. 

Primerament potser si que hi havia una certa aprensió a entrar-hi i es deia 

amb to despectiu: tal noia va a la fàbrica. Quan es veu, però, la diferencia 

que va de guanyar dues o tres pessetes de tant en tant, aguanyar-ne cinc o 

sis cada dia, els perjudicis desapareixen. 

Evidentemtn, el feminisme ha progressat força. I dóna bo de veure la Ben 

Nascuda i les seves companyes de treball com se les heuen amb aquelles 

màquines i la manera com les saben fer rutllar. Talment, diríeu una estampa 

de les que ens vénen de la Rússia sovietitzada i socialitzada. Pe`ro no cal 

il·lusionar-nos gaire. 

No es tracta pas d’un triomf de la dona que s’iguala a l’home en el treball. Es 

tracta d’una derrota i que la dona es posa en un pla palpablement inferior al 

de l’home. La dona ja treballa i ja fa la feina com un home, però guanya 

menys. Li paguen sous inferiors als de l’home. [...]. Perquè la mà d’obra 

femenina es pot pagar menys que la mà d’obra masculina tenim aquest triom

esclatant del feminisme.  [...] Mentre no desaparegui aquesta desigualtat 

econòmica, la dona no resulta més que un esquirol emboscat de l’obrer, un 

competidor avantatgista. El magnífic esforç de les dones treballadore, el 

capitalisme el redueix a això. [...]. 

f 

El treball que fa la Ben Nascuda és de força precisió i s’ha de treballar amb 

llum artificial i tocar aigua contínuament. Arriben a passar, a diari, per les 

mans de la Ben Nascuda, més de tres mil fulles d’afaitar. Voldria que us 

poguéssiu fer càrrec del que això representa. Feina monòtona i enervant. 

Cada fulla te dos bisellats, i cada bisellat, dues cares. Són més de dotze i 



tretze mil cares de bisellat les que, diàriament s’han de passar per la mola, 

requerint cada cara dos cops de braç a la màquina. I cal tenir en compte que 

la fabrica on treballa la Ben Nascuda es va a preu fet, es mira prim, i si les 

fulles queden malament es paguen molt menys. 

[...]. 

A la Unió Soviètica, la Ben Nascuda seria un obrer de xoc. Un udarnik.   

 

IV 

De la seva família 

 

La Ben Nascuda no recorda ben bé els germans que han estat. Li sembla que 

els seus pares van tenir almenys, cinc fills. I ella és la darrera de la colla i 

arribà contrariant el voler dels pares que ja no tenien ni l’humor ni la butxaca 

per a més canalla. 

Actualment, només han quedat dues germanes més xiques. El germà gran, 

que morí els vint anys, la Ben Nascuda el recorda molt bé i recorda que ella 

s’hi assembla de cara. Dels altres només sap que dos eren nenes i que es 

deien Maria i Enriqueta. Devien morir joves. 

[...]. 

 

V 

De les seves amigues 

 [...]. 

El que hi ha de sguríssim és que totes les amigues d’Eugènia són, com ella, 

noies humils –de caràcter i d’origen-, treballadores –per ganes i per 

necessitat-, diligents –per temperament i per obligació-, balladores –per gust i 

per instint- i que estimen o voldrien estimar sense reserves uns minyons ben 

mascles. 

[...]. 

Escau, ara, escriure que a la fàbrica on treballa la Ben Nascuda, si exceptuem 

un parell de ximpletes amb el cap ple de fums ridículs, totes les noies són 

companyes i amigues. No vol dir que, entre elles, avui no es barallin i es 



treguin els drapets al sol i demà no se’n recordin. S’expliquen i comenten les 

seves coses. Parlen de nois. Diuen disbarats i conten xistos granats, verds i 

picants. Si molt convé una es burla de l’altra. I les disputes erioses gairebé 

sempre són per qüestions de xicots. 

Quan, de bon matí, totes van a treballar a la fàbrica, sentiu passar davant 

vostre quelcom de molt important i de molt vital, i us sembla que rebeu tota 

una lliçó de materialisme històric. 

 

VI 

De les coses del seu entorn 

    

Demés del poble, de la fàbrica i de les seves amigues i companyes de treball, 

és clar que hi ha altres coses a l’entorn de la Ben Nascuda, per bé que no en 

totes té art i part. 

[...].  

En una altra ocasió l’escena es compon així. Al capdavant del carrer hi ha una 

font nana. La Ben Nascuda ha agafat els càntirs i, amb un a cada mà, va a la 

font a omplir-los. Ara va fent-se fosc i la Ben Nascuda ha arribat de la fàbrica 

on ha treballat a preu fet vuit hores i mitja. Es posa a endreçar les seves 

coses. Renta, cus, planxa i sempre té alguna cosa per fer. 

[...]. Penseu que en aquest amor al ball hi ha segurament quelcom de molt 

vilafranquí. Penseu que a Vilafranca, únicament s’ha pogut unir tot el poble 

per tal de crear una gran societat de ball que ha arribat a edificar un dels 

teatres de més capacitat de Catalunya. [...]. Penseu que només el ball agrupa 

a Vilafranca. Els vilafranquins no s’han pogut ajuntar per a res més que no 

sigui ballar o anar a veure ballar. El ball és l’únic que avui se sava de les 

discrepàncies irreductibles i irredimibles dels vilafranquins. [...]. L’amor al ball 

és la veritable i totalitària tradició vilafranquina. [...]. 

[...]. 

Bé. Quedem que la Ben Nascuda i totes les seves amigues van a sarau com a 

bones minyones i com a excel·lents vilafranquines.  
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