MARÍA JOSEFA
ZAPATER LABRADOR
(MARY ZAPATER COM A NOM DE PLOMA)

BIOGRAFIA
Va nàixer a Fraga el 1948, va treballar en la ràdio local (CES, Radio Cadena,
RNE5) durant dues dècades (entre els 70 i els 90) com
a guionista i locutora, per passar a editar, des de 1995,
la revista Fogaril i Calaixera. Quaderns de memòria,
on recollia la “intrahistòria” local del darrer segle.
Creades inicialment com a guions radiofònics, les
narracions Encara rai...! Les vint i una falòries van
aparèixer publicades el 2002.
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RECONEIXEMENTS
o 1982 Premi al millor conjunt en el Concurso de indumentaria de Zuera.
o 1988 Premi Pignatelli de la DGA per un treball periodístic radiofònic sobre el
reg tradicional.
o 1997 Premi 6 de novembre a la normalització lingüística de l’IEBC-IEA a la
revista FiC.
o 2012 Premi d’Acció Cívica de la Fundació Carulla.
o 2015 Premi Ernest Lluch a la solidaritat i el progrés de l’agrupació local del
PSOE de Fraga.
VÍDEO POEMA
https://www.youtube.com/watch?v=nwRKo8MEp7U
«La Marieta»
Encara rai! Les vint i una falòria, p. 27-29

Bon dia mos de Déu ! Ja ere hora que us trobessa! Des de lego maití que m’hai
aixecat , mira, un crostó de pa i un bocí de ceba i me n'hai anat cap a l’horta, pa fer verd
pals animals. Com casi no s’hi vie, hai fotut una
entrepussada al puntarró del braçal que me n’hai anat de
cap a l’espona. En semejante tossolada, que m’ha
rebentat lo fllorongo que tenia al clatell. I com aquell
bocí és com un patamoll des del rader ribàs que va caure
a la sèquia, les espartenyes, calces i vores de les faldetes,
entre tarquí, tartanyes i herba apegalosa, pareixie que
venia de la guerra de Cuba. Com un Cristo m’hai posat!
Sort que soc molt serena i en una reviscolada m’hai ficat
dalt de la riba, i d’allí a l’andador a fer cap a la caseta, al
menos pa eixuga’m!, no fos cas que agarressa una
pepida! Hai arribat bé, però les garres me faen galdíngaldon. Una copeta d’aiguardent m’ha aidat a tornar en si, però m’hai estat una bona
estona sentada al pedrís sense pugue’m valdre. Al genoll tinc una bona bllavor. Si va en
augment, esta nit m’hauré de posar una salmorra... Mira, no volia, però com m’hai
tingut que esbandir al braçal les calces i les espartenyes, hai encés lo foc pa eixugar-les
ràpid. Sort que lo nostre home é molt endreçat i tenie una mica de coscoll i la llenya que

va ascllar l’any passat ben sequeta. I en un obrir i tancar los ulls hai tingut una bona
fogatada i la roba eixuta.
Ara que ha passat, ho conto molt desimbolta, però la sapotada ha set de les de
campanada d’a cent. En tant desori, osnaleta!, ni puguer fer la fenya. Només una mica
de llantaïms pa la conilla, pos ha tingut fa poc una llodrigadeta i bé se té que cuidar, la
bestieta! Mireu, en dos conilles anem ben abundants, a casa, i encar me’n venc, que un
xorrillet cada setmana va molt bé a les cases! Ja que estava a l’horta hai aprofitat i hai
collit una mica de borraines i unes blledes, que est any vam comprar la llagor a ca
Silveriet, i mos han eixit unes blledes en unes penques... com a la mà, de grosses! I
tendres com un aigua!
Pel de demés no n’hi ha gran cosa, pos al fer fred no ha lluït mica l’hortalícia,
només s’ha fet una mica d’esquirola, pots pensar! Només pa aprofitar l’ullet. Ja ho veeu,
en la panistra petita ho hai pogut portar tot.
Ara patia per vosaltres, pos com vam quedar pa avui pa apanyar lo carrer, me sabie
mal de no acudir, pos n’hi ha que de seguida marmulen. Però com vec que esteu en
bona colla, vaig cap a casa i baixaré una altra estona a aidar-us. I, si convé, ja faré jo lo
xicolate pa quan acabeu. Ja mo’l prendrem al corral nostre. És que me tenen que vindre
hostes i més tard no me podré moure de casa. Vénen les dos xiques que va criar ma tia a
dida, a Barcelona, i ja tu’n podeu fer la idea! Ma sogra, més que si fossen filles fectives!
Lo meu home, germanetes amunt, germanetes avall. I jo, au, Maria!, carrega’t en tota la
fenya, i en est genoll que me fa veure les estreles! Sort que les dos són unes beneites:
con tal que sigue de Fraga, tot ho troben bo i tot lis fa gràcia, que si no...
Adéu-siau. Ah!, acordeu’s de portar-us algun sucador pal xicolate!
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