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ha. pujaida dü la fórmíïaTnTlnïïnranya
de Ko-da, i-la, visió del Monestir de Sant
PocL', de la pinlarosca caipeíla úsi. Santa
Eltiua i do[ CasteU roquer qiie'ls dounina, han abreindaL la meva imaginació de Ilogren'da, de novei-leria i de
tragèdia. 'Tota la nit rac l'he passada
somniant frares. Els veia vagant fani.àHticamcnt .per aqiK^Ues soliluts; &ls
oia p.suliïiodiar, brandar les eampancH
i murmurar llurs oracions, matins i
vespres, desvetant les resonàncies .dols
roquisers abruiptos; ois envejava en el
repòs auster -de la cinglera deserta, en
Ics contemplacions do! mar perdcnt-sc
on l'iníinit, aixecanL-s« a llurs peus i
cncimbcllant-se com una altra muntanya sense accidents, llisa el mateix
que una cortina d'atzur; els envejava
més en-cara ^n el gustar el basardós
silenci de les nits i e!s horrissons
bruols de les tramuntanadcs i la melangia de les plujcs bivernenqaes. Oh,
muntanya de maledicció! pilot colossal
de rocalla, branca sarca del Pirincu,
tranaformada per la fe en prodigi i redors d£ penitència, on niu d'aguítes devotes, en sagrat hostatge d'íinimes
contemplatives; les teves runes són
encara imposantes, encara s&rveu una
èpica i fcresta bravaida, i deixeu en la
momória un miigiç encís inextingible!
Però l'excursionista 'banal hi arriba
amb els prismíiti'c.s i amb la damisel-la,
companya destiueig. D^irrera, espueiats,
venen els "papàs" i les "mamàs". La
pujada i oi vèrtig és l'objecto preferent de llurs comentaris. A l'ombra do
les venerables parets destapen llurs
"liajmbrercs". Uns. mengen rescalfat,
flHreri viandes fredes,—la truita domina—no manca el meló ni ta cindria
que un bastaix voluntari ha pujat dintre una pantorra; el guia en reco fuma
fiosóficament, esperant endcvadcs que'l
convidin. Hi ha en ia collada un vell
sacardi que bromeja de tot; un "empleat" castellà—aduaner o ambulant de
Correus—que rcne.ga ide i'estuipidesa
de muntar tant enlaire pel caprici do
visitar un enderroc, on no hi ha foiïda
Hi restaurant: una senyoria grassa que
no pot dir faba; una jovcncLa que beu
dotze vasos d'aigna de lu font, dcsoint
els consells d'un seu cosí i a/profitaní
•la galanícriu del castellà.

J^
Ü;I veileí, düsipí^s WúpH camperol,
desapareix i s'ei veu enfal'uraí en caigué esborano de Jos muraï/es foní
gestes f.roglü'ditics i imitant els cs^arfp.5 de Ics xibequcs o aJtrc aucellàs
sini.sfre. La coUmúa riu i íi Uvón es. carroíxe.5. Avans d'anar-s'en visifen Ics
grandiosfíí; runes deJ Monestir. El g-uia
dejú, pcró anticlerical, els hi ensenya
els inpaccs i els camins subtorranL-.
Tots el.s foraí.s coberts de roimas-uorc"
i, els (roncs foscos resulten crijninosos. En ítcar-sij a l'es^Msia la Jovena'lia sVmpa/ía per les naus ' ics personeíü do "Cn/ et /»ei>den en a4onar-«e de
r pet Pedrioo·.·.ico... Ang^l·eta.·.·cía... i
íornem-íii.
i
El prodigi romànic scrva a desgrat
I dels sigles l'cl-lcganí fermesa i l'omj })fiua mag-cstaid Üo <ïifan hi fíairava
I l'enoens i les corrü'es de. frares passa1 ven pel trifori i ilurs càntics severs
I estremien la muntanya, ü n sol capitell
—i n'hi han moltíi d'intactes—in.·spira
el respecte d'una reí-li'quia.
La turJja do forastora'Ila n'ha oixit
sense una cs-garrifan^a ni una medita<iíó ni una llou ouriositat retros,peictiva.
Desfilen eamj avall vers el poble de
la Selva, vers Palau, vers Roses... El
sol do posta euidaura les runea, torna
la quietüí, volen ois ratpenats per
l'àbsido i entren els remats de vaques
seguits de ilurs pastors. Los vaques no
riuen, no festejijn, no ban begut el vi
negre de Ltensà, xara'borat en les boteiolcs. no oscandaiiitzen ni s'empaiten;
caminen fei?cugajment, peígen el te/mple
amb llurs unglots S'ilenciosoa, acoten ia
cornainenía amb rovertíneía, s'ajeuen
amb humilitat, remuguen amb un soroll
ooniedíí, i édhuL-, en deixar caure le»
boines, hi ha com una timidesa .d0_^Íiéstia que pressent i^ seva mis(ína/,i la
f santeíat per^iurahlcí del sopluig. ''
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'»er a Claudi fima^a I
,l,a Cií:iualitat m'iia fet descobrir, tar'daüamynf, una guisa 'de viatjar idea!,
làl volifpol-és èl carro (cosa ífue di? moIL-í
anys jo,sospitava) però un carro carro^"'igat dti sacs de blat sensa tenda i dis(piosunt d'un bon tapaboques ppr coixí.
Dues condicions deu reunir el viatjcr
rper a fruir del iot les cscel.lenoies d'
o-queala 'manera úe viatjar: que no ting'^ii prcs^a i que no vagi enlloc a vagi
ií!!ií ou va í=! carro. Ja compendrcu que
w&i jo ni nioUs d'altres com jo, estem en
'itfíS'tiüSició 'de fer-nos oqui^par un carro
laim'b -dotzí! o quinze sacs de blat amb cl
pTeu que te: amb 'l-es l.rabes que per a
iba seva 'Cireullació ha establert el Ooï>.erQ. La rufa vostra ha de eoindir amb
ia ruta del moli. Llavors no envejareu
ía "butaca" d^ l'exprés, ni de l'auto, ni
el caire de r"sJeetpÍng-cai'", Us trobeu
e-rrlaii'ats y ^dominant el paisatge: son,
di^uem-ho ais/, un home estatuat que
ya l'cnt via amb calma, ai pas d'una
aaula plena de seny, amb un doln tronUiW 'csmortuit peí gruix del blat i la
flurjor del (apaboques. Totes les porspoüíives van í'odant a Tentürn vostre
s·eu·se vérü-g, lentament, el que us per»!«{) conítfmp'lar-l·es i recrear-vos-bi.
jTeniu temps d'otservar la formosura
d&is p·ajpellüus i de les floretes margenere;i; I'CUDÍS de les arbreííes i dels camps,
ide'i cuserius i del poblets amb llurs esg'l·^dies pintoresques, teniu temps do retornar al salut ais vianants, al pastor i
al pag'és; de dir una gentilesa a les
noies (fue írasquen vers la vila amb llurs
cUleílls curullis de raiims al braç i de
reibrií Vlurs somriures. Els que van a
traolí matinejen, i al matí les nuios i
lUirs somriures com e'ls h'erbeis i les
vüfdejaníes riberes dels riarals. tenen
una frescor gemada i odorant. Aíai com
a'dalt d'un carro encimbeillat de saques,
al cüm'piís d'uns gais -picarols, la vida
m ha semblat tan bella, ni el món tan
aíí'm'étrirament repartit a 'reutorn vos-
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--Ltre, ni le? rutes tan planeres. Us frobffu.
a! oenírü del univers ovirador. Ni ílnestct's, ni períianes, ni ooríinefe?, ni tesi<'A\ t;usonyaidf\s i odcilantes limiten el
r;ianp virinial. Xí íuci, ni pols, ni bravada Utí co.w>uij macats. Flairen els recs,
•Xt'.i tanriues, ia ferra 'llaurada rorafjcil ^
i les osertl'es. Us segueixen les mun- '
tanyes. els nuvolets, el mar i los enniles
iragiínís. O'uan esícu cansats d'una pogituiTi a' adobteu una aitra. Us encareu
a ^lUn-aní o u ponent, al nord o al ^\M\ a i
vi^lunía!., segoas l'encfs que ns afra- ,
ïfui.
f pwleu seguir el vol dels fahiots i
delï ílnees salvaiges fins que divsdig-ui
3ii potoncialiíaí dels vostres u'IIs.
i>eixeu-vos d'aeropians "des d'ou la
terra de aspeote d(i dibuix topogràfic i
jiccng-ueu el carro do sacs partif de bon
piaíí i si^g^uint una ruta empordanesa.
Aiïó üs aconsella un home que nu
Jia tiiigrut deu duros p'^r a murtfar en
^erítifilà però que té un eosí que va a
miJÍdre a Figaieras. I iy^x com 'Hú puo
envanirme del meu viaíg-s lan o mes
íjue'is -qup ban volat rin VA císielia del
ííreoo, i;ai' un e-arco df saques qtie A'agi
a mtíli, avui en diíf. es njés difícil d'IiauM i|ite \.\\x àvid.

eviví^t."**^
^J^·^'^btablement r h o m e u o és pas bacaiia de bacallaneria. Si c5 poseu en remuu no es dessala ni g'estova. Déu
»,,„—"„ y^ P^lí impermeable. Nu. escupina I aigua, el mateix 4ue'l cuiro en^rassat, vestit, es converteix en esponja, i ós juLjant-so esponja, aue ell cernh H^J^^'·J^ t'è resguardar-se de la
Çí^uJ^.. ^ h aiió com en mojjes altres cow
.^.-s va contra la natura i íft natura castiga als temeraris. Ei sastre ha fet
néixer el paraig-uer. El paraigua és un
estri sarcàstic. Ens ha Oftlgut molts
anys por adonar-nos de la terrible íila
que fóiem aguantant aqueix" aparell « b surde, feble. agres.siu i rudimentari ©Is
precursors del qual foren «Is bolets de
les muntanyes i Ics modusées del mar.
Quan les "ordenances" militars l'han
proscrit per deshonorable és que alguna cosa hi veuen. Alquests dies hem pofut comprovar, ben sovint amb quina
aoilitat comipromet als chitadauíi seriosos, un paraigua. El! no té pas en
compte qui el sosté. Amb là ínatoixa facilitaT revoltant es gira en la mà d'un.
canonge, d'una marquesa, Ji'un alt funcionari o d'un catedràfií-, ^uc en la m&
d'uiía serventa o d'un 'poja-canyes. Kl
girar-se un paraigües en "^'il-ena via pública constitueix un fet d«nigrant. íS-ón
d'aquells accidents que un hom recorda, amb rubor, semprp més. El qui s'hi
ha trobat reconeix que porta un estigma per fa vida. Es la canya verda de ía
nostra passió. ,
I bé rimpermcable ne^ ha pas sol-lu- '

cionat res. mi pai-aiguu tçiomia Btioataamb tots els seus defeclcii vileses, ün
i altre ilian finit, per asflociar-se. I/home segueix usant-los a rensems amb
cl complement de les sabates do goma,
Xi^-Tò amb una sensació ífttima i desalia visió d'un impermpatíle xop, encastat a les espatlles d'u^a persona no
dosvoliUa pas entusiasnica estètics. El
cas horrible és que aqucixOs impermeables xops destrueixen la raala feina del
paraigües. D'impermeables nlhauria dp
portar tothom o no portar-ne ningú.
Ells - ^ els dols altres-— mullen el
poc que hagueu pogiit s^ílvar amb el
paraigües. Desgraciat d'aquoU que es
trobi enclòs entre dos gaÍTMdinos ^^mpapades. Heu"vïst rintorlBF ( la plataforma d'un tramvia durant, la Ucvanta(la actual? No era allò una pasta de
-goma, de cotó de .seda, de mànocs de
fusta, de branyiUes, do "panyo" de Terrassa, d'abrics, pells, guants, tapaboques, bufandes i carn remullada? í^o tenia l'aspecte de turró d'Agramunt?. No
sentíeu el cruxir característic üe quan
se desclou una plica lacrada, en descendir un viatger? No en seguíeu ires
0 quatre arrossegats per l'cmpavescament, darrera d'ell? Imagineu-se el
teixit da braços i cames, l'escalfor *ital
peblanint el cautxú, l'aigua téhia esponjant la roba i transporant pels cossos
i ics pressions en lots .sentits comprimint la massa i tindreu una imatge
aproximada del fang de persona. I tal
per la dèria irreverent de resguardarse, amb artifici, de la pluja del col.—•

V U jft^V'^ J^M^2^ Q^IA^ uJL^.
En un esiablimont del carrer d'En
Ferran s'oxhibcix una moiiíi do cossiet
•ei ceudrer del 'qual 6s do toia impermeable. En la coneavitat d'aqueix condrer hi neden Iranquilament uns peixos. Els transemiltí no s'admiren pas
de l'im-permeabilitaL de la tela; .s'admiren de la resistència vital d'aquells
animaieLs sotmesos a la dura esciavitut d'un atuell de goma. Els peixos d«
colors han gaudit sempre d'-una *erta
íama de peixos acomodaticis, però ningú es sab avenir <jue isoportin aquell
líquid, el qual deu ósssr Insiú do matéiries nocives, una mena d'aiigua de
quitrà amb regust i olor de lligacama.
I els tals peixos no demostren 'pas cap
isímtoma d'enverinament; os belluguen
i cuegen, fan remoure els ulls i les 'ganyes amb la mateixa parsimònia linfàtica qne'ls de globo, de safareig o
piscina lioméstica. Àdhuc diríeu que d'
'un tomps eni^'-ü, senten la proximitat
de la primavera i es lliuren a desficio'ses manifestacions apassionades. > I
certament resulta un poc inexplicable
aquesta adaptació a la vida comercial,
a la reciosid arbitrària, forçosa i absurda en una botiga, rublerta d'objectes , inexplicables i antitètics por un
peix. Imagineu-se quina idea tindran
aquelles petites existències del que és
el mónl A son entorn tol va conira I'
aigua. Gorres, ^abrics, .sabates, botes
fins a mitja cuixa i altres endrdmines
fantàsiilques llian sigut fabricades per

a defençar-sè a'iïn 'Bilemont indispensable a la vida llnr. il olis condemnats
encara a fer la propaganda de tot
aqueix material do guerra i a rcspif-'ar
les seves emanacions i a veure'l dQcorar les riberes de la minúscula llacuna on sojornen I Ouins sonets bucòlics
escriurien aquests peixos si fóssiu poetes? Ouins paissatges pintarien si foS'Sia artistes? QuiJi concepte de la mag_
nificéncia de Dòu arribarien a formar
si fossin teòlegs? Quina especial higiene aconsellarien si fossin metges?
Quina tUica prescriurien si fossin moralistes ? No els trobaríftm en contradicció constant amb los ilissares de riu,
amb'ies tunyines del mar i amb les anguiles de rec? N) discutirien encara
amb els patriarques de sa mateixa rassa, infectes exploradors do llots, panxa-contents de viver, germans de la
molla de pa remullada?
Consideracions semblants, però no
tan pregones han induït al públic a
creure (j'ue existia una espúcie de peixos d'impermeable. Sí no eis destorbés
la nosa del vidre les genfs ois tirarien
engrunes de "èhiclel." per enlleminarlos, els servirien bullits en cas de "catarro intestinal" i eis nois d'estudi els
pescarien de viu-en-viu per a fer-no
tiragomes.
El mt^'s terrible és que suggereixen
a l'home pensador el dubie neguitós de
si és (sll, dintre els sistemos còsmics
infinits, un peix reclam, ficat en_una
basseta impermeable.
'"'"

Si el nostro dne€to i joveníssiïn diputat provincml üenyor Pla s'hagués
íi'obat, uíT a la' tarda, sota la itoguerada del Turú-Park, hauria pog-ut blasmar do lli sardana d'importatiió amb
dohïe motiu que de la imJJgena. Així
com la barrcLiüa del-s fíguercucs d'en
Montero exhibits a Ilomea, ois sarda' riisttïs- deF Turó Son—la majoria—sardanistes de 'dauoiag. La «ardana, ac!i~
matant-sí) cjiire els halladors dis "soci'iítats recreatives", on oi tango i e)
fox-trot han pres caria de naUiralesa,
ha dcTÍngut una dança nova. Tanibé el
tango i el fox-trot eníre els .sardaiiiyLe-s empurdanesos, 'ho és una dan<;a.
'nova.
. . , .,
Els sardanistes del Ti]r<>-Park Jíon
una miea deixebles do la Pauleta Pàmies i de! fok-!orista benemèrit senyor
Gapxnaiiy. ,- A estones -sa-lten amb «1 dit gros del
peu clavat a terra iniciant revirament-s
coreogríifios, mentre.s sostenen nna euma arronsftda a tair de cigonya. K's cl
que so'n diu .ballar .sobro un punxo. La
frase maràgaUiana, tan descriptiva ilisl
moviment oseüatori; aquell "iiue's fan
í es desfant" no va ésser cyerita pels
sardanistes cmborderits. Ella trepilíï'on
ï'aims 0 repiquen de pous com exaspel'ats per algun dolor Sfíut, insoportable. Si dnjuntesiíi les mans i eU prengués rqbj·coiiu del fotúyiraf, .l'insLantàiiea.que'a resultaria fora un os.earní
uo la Tórtola Valíncia.
Ko us eslranvtíu 'que multipliqui les
(comparacions; l'erudíeUí que el sardanístft de f.iulal poseeix en mafííria de
dara'es és tan formidable iquo ho consent- Ell imita a tothom acnse adonarsc'iï. i, a la faisó de certs escriptors
doctrinaris i preciosistes, es creu personal pepque ha sabiit eacuHir e! millor
dc'cada l'i. T'À barceloní posat a sardanista roiformador és una mena de -Samenof. Ha ereat un haü espernntista, en
cí tQUíil el nortamorieíi, el "ne^ïrito" do
Cuba. e! "gaucho" . ur;^entí, el gitano
aVidaU'is, e! ^aurador d'Austràlia, el pagès dtí iSicilia.. el pastor de Oamarga,
ètcélera... hi twjibariftii quelcom de boa
entendre.
•••• •
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Hom vist" (Ïamispl-lç9 -quo b r a n d a v a ,
entrí» la cintura i ei joiioü, un hc-dedou d'ooulí'iíicip.s qupt ni on la "ninilia"
ïíoàïïciosa resi^lfrürien tazi pcrlorvador e s ; n'hem vi.^toíi d'ailrtís cfuo írRnaven els turmells ctím un ble, trai,^un,t,
gerogliTiRs amb Ja punta del peu; ÍI]R;Uites nuïs nrif?iiials i rpiiosailps romnníen
quasi inmóbiis; amb lí!s eiti'eiiiitaís inforiors en püfiifíi(5 d'escala d'eslisora, fiS
límilaven a marcar el •compíis decnntaril-se a di'fita i csíti.uerra eom in-quÍRtaílís per una urgència ílsitih^iüa. En íl
.no dsfi continuar. Parlant dti Ja sardana
ei noíitrt» verisme i sinceritat, RHS portarien a 'comparaciona 'horribles. iS'iniposen depressa unes nonucs, FJs estils es multipliQueTi; R'ap.ropa oi oaos.
Oné'n pensa r"lnsíUut d'EsIudis Cfjtalans?"
' " .

-iS g r u p s d e c o t o r r a
-^Is grups en )!a via pública tenen, seóns cl motiu de llar l'ormació, una ca^
.'['ctürí;5tica especial iíicoiifundible.
Jilis.uUs Ull poc versats mai s'equivoquon. Dos do moll liuny poden assegurar dol que es íracía. EÍ grup del xerraire que fa jocs de ipans i ven elixirs, ungüents i herbes 'gLiaridoreí) forma una
circumferència quasi perfecta; el grup
dtll eavaii mort o del gus malalt, urt oval
irregular; e] úo la persona oíropcüada,
una. estrella—el nucli el formen .els cors'
ne bronze, i les punxes, 6Í8 Iiorroritzals
que s'iii g·ifv'·n d'esquena i no s'en saben anar—ej deí saltimbanquis ambuiíant podria confondre's amb el di;\ ftr'rairc, sinii contingutís mós criaíui'os'i
no apuntessin Ics cames del gimtiasla ai
bpíl mig, dominant els caps; ei grup de
iu -discussió polifica, ilel Iladregot :soi·prés, de la baralla femenil o masculina no són classificables geoniét ric amen!,.
r.nr demés do Uur movilitat adopten cohlorns irregulars i cauen sota els dominis de U mecànica. K! de .l'auuci ori,'-|ina! pren gairebé sempre la forma de
.-iccíor, i ei que pervé d'una futcsa: averia d'au tom ólnl, •de.scamiílamput tramviari, obertura d'un dlavasueró, criatura ['Cbcca, v;''sajíiont • accidental íie líquids 0 sóiids (.••omcsíible·íí, (ílcótcpa.
OI.C.... sol ésser un grup adherent i s'
amof-Ila al' objecte, forat o bassiot, i
.Dfu- tal li manca el carictcc determinant
•ic respécic.
I\'r6 hi ha un tipus de grup 'el mt^s
fiutable i cl menys observat, que mereix
l'iM- si sol un osbidi.
'
Un ciutadà, cn ei cas d'arrivar a 'vell-,.
poL considerar-se ben sortós, escepcionaímínf, preferit de H'et^íar, si arriba a
iopar-s'hi (res Q quatre vegades- en les
seves anades i vingudes pols carrers de
Barcelona.
Nosaltre.s, en un interval de cinc anys,
hi''m aconseguit enlrabancar-tios-bi dos
cops. En això no iiodeni queixar-nos de
la Providència.
EI darrer és recent, data d'ahír. Amb
tot i la nostra inexperiència,, a dosccnís
meíros, f-n ovirar la massa atapaída dels
curiosos, llur disposició, Ihir aspecte fison'tímic i Hur angeücuH somi'iuro pOrguércm anunciar al nostra acompanyant que e^ .tractava d'un grup de cotorra.
Si, d'un grup ae co!orr;i, o u n grup
que és l'csstíncia dels grups, Tipeonfundible entre tots, el que reuneix (.ot§s Ii^s
classes, scwials al pou d'un mateix" p'bU
tano i aixemora els csperiís de ics diví.Tses· emocions que es poden hauré en
els altres, dei tràgic al jocós, penrt en
iiiü mesura discreta, sabia, ponderada..;

Un lloro 0 lina cotorra que :3'ha-ii cvà^
• cIU de l'ergàstula de llauna, i es passe^g-on cerimoniiosamont per ^les brancjues
a un 'arbro, rïurif'jxen la. suggestió dol
, xerraire, del 'saltimbanqui, de la coHo' raiïia anunciadora, del tramvia des-earrilat, i la feia participa doH caràclcr do
(Jesyrúcia i dol u'aecident còmic, i segons
(.-ojn ee mira fa riuro o enwnelangeix, i
mai deixa d'intcreSsar-vos, }>erqué és un
proMema ó'ic que la vostra concií^noia
no pot resffldfe a la llinigera, i mal si 1'
agafen i mal si no l'agafen.
agafeu i'mal si no l'agn^m.
T el qui no és Mdsop gaudeix d'un espertaole digne li' sani[ó.s qnfi ^l .distreu
com una peripècia de cric, com la tlotdura d'ima eaeeria •tropical, com la repro' scntaciú esc(5nica 'd'una faula adapLada
i per un pcdagoc patriota.
I 'Cerfamont una cotorra en llibertat I
I causa la mateixa esfi'aiiye.sH. que un
I ministre, general o bi^he a la, prestí, i
> f|^rt!ScÍTidim delg que ban viscut a Amé- ,
» rica),
I->óna una certa poesia al hierdfie plííano urbil. La nosU'a eot.orreía ci'aliir ^ra
fina i delic·aüa í.ttínia gestes volupl.uosos dp 'Suau 'esllanguiment cl • mateix
que alKun'es daniisel-Ies tjue flirt-egon en
e! balcó-jardf ''contra" un infelie que
les atalaia des de fia vorera.
Totes les mares corrien per a mosIrarla a llur^^ fills i a i)cnes, a força de
sig;i]ar-la anrb la punta del dit i de seguir la (rajectória de rosegons, de'pa i
«Ultrefl substàncies que li tiravan els baikds. acmiseguien ovirar-la. esclatava un
bruRit d'escíftnaeions loiosc^.
Algunes tenitalives de'capiura C,Í fnllaven gràcies a la gruxíiria de la 'socii.
Hi havia -qui, afSfíbcníal qlie es traclava d'f-uia hí^sti^ inlel-iligent i parladora esmersava la persuasiu.
Com suposaren, no vaig-veure el flnal
d'aquella aventura.
De tota manera, jo vaig treure'n la
ci'rtesa que ets grups de cotorra senyalen una r>lnna on la vida'del? ciutadans,
(in. després «del casament, cl punt 'do
referència 'de ICK iü-lnsions i plaers.

Iv'ocellàs extravïat

Dcfl tic bon malt ruinii>j.ava espès i ^e-^
guit. Enormos luivolarios do co'or tift
iilom corrien de ÍJlí'vantL a Ponent, 'l'ijta
la part alta de la oiulat, de Girona, amlt
•Püs edilicis vetustos i èos turons de n i nes, desapareixien ent'.-sí l.cs flla.v-issi s de,
la boii-ada sini&lre, .Mgi'.u eanipanar i'
alguna xinieneia de fabrica del Mercadal seiubf'.aven escapsats per ajiiiílli pu'cesso de vapors fantasticd. La llum pre-,
nia aqueixa coloT melangiosa i cfitastrófiea íiue és com una 'fosforescència
de les peilres! molles i del fang i ilcla
bassioLs. liarrera els vidre.s dels balcons i íinesli'os, fu oi soplui^s f^''- tes vot
tes, en. les portes dels eslablimenU i so-^'
ta lles tendes aixcmorades dels quios-ques'í.le begudes i deJls venedors de ^'-astanye-s, ets desvagats miraví-u ijiiinirft
ami) els ulls lUs, com eiuiísais {.vr jes
lluïssors foran'íi i per I a',iin;nnie,ni, (n*
torn.
,:
Al cap 'del Pont d'Isabel IT els obrePí
que retornaven del treball (oren les dot-í,zo del 'mi'gdia) 'S'atui'aven un insitant'
«vans de descomparlir-se, retinguts per
una conversa •oiiülada dfi poc; els noisí
que retornaven
'd'estudi xupiucjaven
amb alegria d'aneguels, els basiaixos I
cotxers, arramblat-i en íles voreres, all
ampar d'una cornisa o d'una 'Uosana de
•balcó mastegaven llur caliqvieuyo co•mentant l'astrall que en 'llur negoci proÜuia el temps, i cl ma'teix f«ien els bo'tigncrs i llur dependència, drets cu o( iliu
idar dels aparadors, ics mans sumnle»
en les butxaques ds'ics calsea.
rve sobte una tcftpidació Iten icacaolé-i
rIsUoa, ua rumflet d'agivoftlà molt, tH'iU
iinï, feu aixecar Lots els esguards, aíulur totes les converses i abandonar tots
'etls scpluigs. La igent va apilar-se sobre
cl pont, a l'reg de la barana, mirant amb
avidesa l'espai obert, sobre el riu, entre
¥.ls dos rengles de cases.
> L aeroplà bogava en mig dels núvols
liaixos. Ignorant, poMer, 'rcnciml}cl!aïneiit d'edifteis i muralles que rcspera-.
ven com esculls a la nau que ha ])erdut
el rumb. Se l'endevinava cercant la zona
: inferior, on els objectes encara eren ovl, radorfí a certa distància a través de los
tlariancs deil ruixim.
I aparegué de sorpresa, arran dels
vlaulafs, amb son aspecte esfereïdor d'
àliga emborneiada.
Kl públic llensa un bruel somort cl'ad.•iïiiració i de temeusa.
• íímbeslia els46c«.lls. marxava drcturer
als barris alts on b'aiji.ecA la massa ím->
posant de cases anl'gües, la Heu i e' palau episcopal, la sala'capitular i 'la torre

2L.
Gu'oneila, Un nnormo purran do, br"bïïr5
ïiegra. l'engolí^^ Passà un ealfrol por loIps les CHpiíiailos i (Unxú 'l'oi:'-so cl
•brunzit' sinisfre del moLor. Ningú dubtava ja qno aquell auiíeUas li ocorria
quelcom extraói·ilinari, que descendia
obligat a la faisú íl'un aitraneta aixemorada i oulumirta a qui 'ha sorpri'^s un lera->
• poral eu pilena ruta. aL gent^volia scRuir-ilo i no jíubia per 'quin iiuiret firar.
Algú lleusa un orif, a fi (radverlir-li, illús, el 'pcri'U que afrontava, altrps dpi-'
xarcn eacapar iniíprecacioiïs i averanys
catasfrúfíes; però lorna a dcsLriar-se la
fressa del •moLor i Pe^pocfaeió imposft
' silenci. 1 aparegué una allra volta, des^
fent el camí, 'amli sou planejar de nionsIro desorientat; passíi darrera el cam·^
panar del IMcreadal, s'csTiimà eu una
Ue.uca de niVvol i deseeniH, encara m-i^s,
i^ Cfl^ direcció a Ha Devesa. Una veu resonaut va •advertir-li: "ara vas bú" i uns
quants xavals comentaren a crtrrer carrer Nou enlliS.
Al cap d\ina ostoueta en refornava un. \
Tot pantejant, enraonà amb la pressa i
de qui sap poc, però no lé eppcra. í/avió, .
després de giragonsar 'Coni recercant, j
àriluament, iin camí perdut, havia en- i
filat la caiTctera de liarcelona a freo i
tiel.^ plàlanos.
i
F.l noi supo.^ava que ja s''havia enoa- i
minat i que uo ea'üa lénier per la sort
•Wi\ rauccllas. T Erqncll maff a Girona no's
• pai'ià d'altra i-osa.
Nosaltres partírem a la (arda. L imaU.
•ge d'aquell aeroplà extraviat volant, so-:
• 'bi'c ícs'easeí; la duiem enecislada al ma-i
gí. Probablement eeroava la -j^laua per
aU'rrissar i dos del nostrií vagó la res-:
so'í^uíem, segus de veure 1. IJp repent,
íu mig d'una camp ílauraí. de terra vertïiella. ovirem una corrua de fig-uretes
negres, dcsprc.R, (darcera uns verns íecs,
:-ànSo.iSoTi 'Oi.i3.\osi3ra uu.iS r!Ui\p n.id \%
java ou l'nrmiguer sota una faixa blanca, Kren los a>les de l'avió cobrieeUlant
els curioftos.
iCu uua ruta pròxima \\\ havia, «turals, quatre o cinc autonu>bils i seguia
ruixim importú i la fnstpicíat de leí nuvolades de pilom.
Oivona havia gaudit d'una emoció !
rt'uu espectacle io-^ólit i ara la curiositat creava herois.
Nosaltres pensàrem en el pa de fang
'que durien les sabates dels cnrioíoí; entre els quals abundaven les damiset!_ie=!.
Perú íanmateix Tangoixa del cor so'ns
haviii esvaït i ena semblava 'que la veu
"d'ara vas bé" coincident amb el pensar nostre animi^ poo o molt al pilot, el
eeny i serenitat del qual saludàrem dv-votúment, drets ^Vi. la plataforma ambu, 'ant, llevant-nos nostra gorra de eaca.tlor 'que 'ha anat a cerp;r- la pluja.

Elogi a l'espardea^ra

f

El dissabte ós el dia de Ha setmana que
• EI dissabte és eil d'ia de la setmana que
;en3 recordem més de l'espardenya; era
lel nosti'c vehicle dels diumenges; 4--, encara, eil veíiicle ci'cls diumenges de molts,
L'espardenya té innombrables devots i
resulta una vera ílú^Lima que la liite-i
taLura petulant deis civiüslea la faci
eervir de punt -de referència de les seves comparacions, considerant-la el
Símbol inriubstituible üe la 'baixüsa, de
(a grolleria, de Tignorància i tosquedat.
, ^ ú n ells peus contrafets, amb renos-.
'$'óà i durícieSj que influeixen sobre el
pervcll. L'odi a (l'espardenya pervé à""
fequeixea vanitats pedestres que munten
pom ei fum a les regions més enUir^des,
pbsrurint la claror natural. L'odi Ü i'es--,
óardenya 05 un odi d'impotents, d'aícpiinats, de gent que caminarà amb caminadors fins al darrer viatge, d'indivi-.
ius que lloguen rodes per a no íjervirse ü'o les cames, que es declaren iisiats
;^i:' idolatria a4 sabater.
Parlen de l'espardenya sense íiaver-^
\à tastada i creuen que ei funicular arriJjia a tot arreu. No saben res de la joia
que dóna 'l'espardenya. Primerament ja
fin eiiiprovar--vo3-les a casa l'esparde-.
oyci, rc^beu una sensació de lleugertjsa
prodigiosa. Ballaríeu sobro el pc'J calçat de cànem i l'altre U3 pesa ,set quin-^
tars.
Les espardenyes eúji ales que
(Ben ala peus. L'única cosa que
íesta és la semblant;» imaginària
JiíercLU'i decoratiu. Perd ell blanc

ens po-.
us moamb un
de i'oí-

IL·
pardenya a la llum d'una inatinaíía d'
pxcursiú.o de cacera, té infinits enaisos.
Trasoarí&u com si no p-e-sséasiu gota. Us
^enüu volva, papellona; sou ai'lents com
fanta3rnc8; tot us serveix d'excusa per
^àsaiUr; fídhuc eslrompaseríeu los mun-;
tanye,^...
y- KnVQ l'pspardenya arribeu al'? eims,
iénceu l'agressivitat de lea ro.iuci, us
íi jtndinseu en les Jíoiros, coneixeu i-infl'•Sit,.. No ena platí exagerar; però no cai
f, tot-usiasmar-se excessivament amb da
tavegació aérca, havent conegui, il'csWi'diiiiya. Tís l'aparcl! niós segur per a
líatjar; no. l í p a n n e s ; no té ve'itíilaía dejioíor ni ruineses do bís'Ja; no fa íes que
to 9Ígiu am'b Gl vostre consentiment;
^assa per tot airou hcnse cricallar-srí
iTo fer ül bòt i en tornaj.'-ae vella i inservible, encara, esdevé medicina]. Ben
•calenta i aplicada al costat us g'uiítreix
fa p.lcuresia.
.
.
> ,
Ouin automdbl·l, quina,4art£tna, quin
íleeping—car, quin aeroplà o dii'iigibl·j
to,!** eapaC' d'uiía semblant cosa?
• II l'iespardcnya resulti gràcil i; elegant mal que us pesi. Turjnell de ípas-i
tora 0 damtsei-Ia encreuat pei' una bata blanca l'a d* bon mk'ar. E^ méfl^t^rejo
Que la sabatcta cscolada del'talfjí alt;
ÍM[U!.^íx taló alt que ftccta ois -dits dels
^leuf. I ftLs anquilosa on fnrm:). de grfi
% la faisó d'una grapa do niiiúoa. i, popa, OJiCar.a—valgui'ns Dínf—un ull do
:^<)U QQ cad.4 nus, com una oassanelia.

Kls l l u i t a d o r s die^bólics
. l^ctita p.3liLs, am'b Hes cames i bra- •
t o s articulats rudimeritanament. en un
tecó dü vorera, a ia llum trista d'una
espelma diiià un faaal de paper, «Is do-s
^inüLctà illuiten rodejaU d'uua düti^e^a. d'espeutadors.
. L'enginy que'>s mou-—s^ígrurament un I
^1 que's Lira i Cg destira—rcista invi- ^
íibla imprimint-los batsegades que imijim tfl forsejar, l'ara caic i ara m'aixeSü ide doa atletes que combaUn arra>aU per l'ospatUa. Le-s peripècies
jí'atiueàta lluita arriben a in t'fressar
•\üm si C3 tracLiís d'^homca vorU^blfís.
»n, «Is n m o t ^ s , una •oenlmüéssiíaa de
i|eTaoQa, però, no obstant, us imprcsionen desagi-adabieTncnt >ii mateix que
ía esquitx de íanUisma.
• TtétL M3 ffn ç-uard d'e trobar~!os de
íella. nit en la soLilud <te vostre estatfji rcprcsüntant llur facècia tícportifa en '^uaUevuU^a ii1idi-at pcnombró^,
iobre el coisi, posem nei' cas, o sobre
'ti wAÜador de ia saleta, o dins la pa^ngana del lavabo o àm^ un atuüli
jDéa íntim. Són molt horripit.ants Ics
'ç>arrcioiis de lamany corrent i àdhuc
JBg agsganladcs; però no són pas Cüm-,
^arabifrs, llurs oíeetes Lorrorírica, amb
À que produirien les minúscuií'-s d'ho•ji'fta i dones bon c^jiiíormats, de «is o
>ct crtSa.tím&trfis díestatura, pul-lulant
íom una germinaeió de gripaus al vosVc entomi, Uiuraiii-se a danccs 1 a
licTobratismas. Sobna'l pi^nic vindria fA
íisLic, la por <l'aixurar-los d'pnvescar*oa amb ííur greisum, amb llurs huiïiors, amb Unís deliqüescéneic^.,.
1 Pocs dels qu.j baden, devant l'csbif
bidor 'd'els nanog misteriosos, deixen
íü'imaginar-se el sobrenatural fenomen
tie les aparicions liüputien'Stíis, Y o sun
laraU de neurastènia o .apassionats de
la lluita greco-romana.

J2.^"írnigü"'Tïr"vm.ï una joguina;
niïig'ii
roman allí com una estaquirof, per a .
üecidir-se a comprar els lluitadorg a ,
iíl d'ontrietojiir Ics •criatures; cl ^ u p que
Sempro rodeja al marxant, té la fixo- ,
'sa tí'una col-lci-tivitat
obsessionada, j
Id'un públic cateauitzat, d'mis devots do '
jBiinúeic-s sini^írc-s, do bruixeries de cila-^'agruoró i forat d'aigüera.
; Y ho sembla úi- veres un agregut
•<e creients cek'bx'ant un rite luúrgie
^ un re-dors de via pública; on té tot
J'aspecte aquella inassa do ci-utadans^
iarrambaLs a ia buidor arquitectònica
tí'una casa en restauració o a la "valia" del MclropüliLi. La llum suau de
ja paperína s'iescampa por terra amb
una fosfor.'scénoia de íluorna; entre
aes cames delí cateoúmcns/dins cl poLjjo de sabates, la brega dels lluitadors miniaturats «s fa vistCnta amb
l'incertasa d'uns reflexes
acolorits i
bftlLeguso.s. M mig d'el igTup compacte ,'
ün home mastega paraules amb ritme
tí'oracions, els «jue l'eaooltjcu ayupiu
ïa testa i -csgruardeu' ÍIxament aquellajaoona de fo^llets bafucers que scmblcnl
Korg'if de les juntures d'cl mosaic o do
les esquord'cs acoideníals del só\ a r telUós. Vos dio quie no U3 fa goig^ aqoella rcuniíí de persones que eojiibla Va~.
lur uns aii*e& d'e tt;anf|est[niLat tolerada. Tampoc ws fa goig el sacerdot
quü perora. Du lea butxaques planes
jtThomtciíics aparellats; ns els ofereix
la pO'O preu; us els garantitza ínoan•^iblos, rabiuts, petites feres d'una: Hoflrigada enigmàtica, inclassLllcada i no
^as ciïMa del Paradís tii do PArea santa -de Noó. Nissaga ÜDl díabla >^-™ Avo
Marfa Purlaaimal
I 1 lla gent co-medida i tímorata passa
%i ïlüi'ff i \?}s bpna cristiiina les peraig-

ir

Alegries primaverals
-La p r i m e r a o r e n e t a que un liom ovira i lla p r i m e r a t r u i t a d'espúrrecs cjue
u n hmn menja, inicien tA s e g u i t d ' a l e gries primaverals.
l í a a q u e s t s dos osídeveniments, com
en a l t r e s , 'la complexitat h u m a n a ja es
d e m o s t r a : la joia -que d'ina l'orprieta és
p u r a m e n t a n í m i c a , la de I'e-!píirrco, corp o r a l , I així, ailerriant-so les sensacions
a g r a d o s e s de l'esperit i de tia m a t è r i a i
traient-noH b r o s s e s dels ulls p a s s e m 'la.
bella estaeiü cfels ideaHsïiies c o m p a r t i t s
a m b golafreries.
TA-ÍS trobem en la diada de les palme«
i els p a l m o n s , m e s q u i n a en fóra que ;
no ens trobéssim, a l'ensems, «n la dia- •
d a 'dels moMes d e sucre-candi. Jo no a r r i - ^
bo 'a capir el simbolisme bíblip q u e r e - " |
p r e s e n t a u n a calaixera o u n a r m a r ; de
confiterin penjats en el teim't polièdric i
d'una p a l m a de iiixe. Tamporr de,sl!ori<ío
!a s!i2;niílraoirt d'aqueixos aditanienta -o'e
filaiíaspes nietàl-liqües que demanen, a
crits, pit pentinut de la " c n u p l e t ' s l a " ; ni i
de les florS'artificials, ni dels llasso* de 1

seda.

I

Cal briver vist p a s s a r un carro en'Cimbellut de brannufvs de llorer i d'oiivern per a compondre rom seria plaeiif, a
.Tesús c a m i n a r entre aqnr-^Ila verdor flairofla, tfp.inolndiea en m a n s líeis niv.s i
o> íes d o n e s .
Oh, .síntir-sft' acomboial. per UTI bosc
odoraut, on cl sol frnsn'reja, on titi'l-Hcn
íes ombres, on se refresca el venüjol
•carrejrai d e U niormm·iíi i dels crits glori-ficarlorK irujta gernació f e r v e n l l . . .
T a n m a t e i x val la pena de p<^nsnr qiic
J e r u s a l e m AnnA els branca!í?ep deUs sens
borí'·í, perd no paft els prorlnctes rcfln n U de les se^e^^ iníliïslrit-s d.-- fanta?!:i'
P-friS 'rinprraHtnd dels
homes u n s
cops es d e m o s i r a llinranf a Barrabiís i
alfrflR frrmentant l'cmpeUraiment o'e'ls
fills.
Kl cas é? que rtdbuc T I els poWets on
se sel'^•a ami) més pureísa la tradició i
ou les geuts com eii lajud^^a, trenquen
a m b l l u r s propici; m a n s els bran-caífïes
gloriosos, no s'obstezion pas d e p e n j a r bi ,nn tortell.
,1 M lior bene'n, qufl «íliinya 'la p&drejs-ada. serva u n a r'^aqnfcla de' massapil.
F e a ' i v i t ü l s complexes de p r i m a v e r a l
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A desgrat del regir^meat quo ha so-*
fert la muntanya de Montjuich amb motiu do- íüs obrea per a lia fu-ura L·%\)0->
sició, a tfeà^rat do pendrc, cada dia mó3,
a^pncte de parc aristocrótic, èontrariuut
tesfor^íüg i propòsits, segueix essent ila
terra santa ú% la fllctjs, iloc d» romiat, gos i devucions de Luta ia gentada quef
viu al sou redora. Una corrent du multituds no s'iistronca pas amb un dia ni
amb molts anys. ISls agriou'Uors conei.xon les difiauitats dfï desviar una corrua
dtí formigues do la soca d*'un arüre cnUaminada |H;r la dolcesa tlala pugoris i
lla frascor dó les fulles. I Montjuic té innombraWes dol:ceses
i innombrables
frescors. L'expropiació forçosa 3ia aüerral. barraques, ha arrasat ^içrtets, ha
..distruit coiurnea on,sojornaven fii aan.ta pau famílies trogludítiques, ha netejat, sense GonterapJacions', escombrant
mistií'ris i 0üfradie3 suspectes, tota la
vessantaprníitablie j però no ha pas acabat amb el prostigi ancestral que tenen.
aquells paratg-es ni amb l'encís qu6 hi
troba cl poble, el poble senzill que hi
cerca ei que no tó allà baix, eu l'apilona-.,
ment urbíl, en la penombra d61g písoa'
•estrets i de les eixides pudoutes.
En aqueix temps de vcra'or i rcfloriraent' ^hi pugen famílies senceres amb
patifells de romeus BíbaríLe's, parelles
amoroses, niares amb fi]!''^s auémiques o
convalescents, però dl que més abunda
sóii dones i ballets que hi duen a p a s turar e! xai do Pascua i desvagals dels
doy sexes que sVntroteiien contemplant.
Jes filors, recollint herbe.'í, coafraternitzant amb pastors i pastores i l'esLeaa de cases, cercant eH sol-i-ombra por
a rftvenir-*e de la pujada i no agafar un
cadarn,
E ets marges -os formen grups idíllios d'infants, n'ones i bens, mereixedors
da la lira de Virgili, entre oils quals transita bierilíicament l'ermiíà o'e Montjuic,
aquell solitari incomparable de cabell*
i barba tolsto'ians, lïnic supervivent de
lea tribus bàrbares que antany usufrucLuaren la muntanya; ünic que no han
pogut foragitar aínb l'ex^reit d'arquitectes, ni amb oi núvtwl d-o picapedrers,
paletes i minaires que envaíren Ü'afrau.
Jo sento uíia gran i pr,!gona admiraeió-per aqueix fill de la naturalesa iroperlérrit ent.re icJís tré.ngul formidable d*
urbanització i jardineria que sosmo-u
Montjuic. L'he retret ja molís cops i uo
cm cansan.' de retreure''! ílns que se n'
atfonguin, i sigui conegut i la fac;iu \\ .
justícia quo ea nv^reix.
-'

A vegaiïes l'apostòlic personatge rS'
........
.....goïx ia
pasi.ors,
atura i. dirlgoix
i a pparania
a r a n i a a)is
aiis pas(.o
als maüaits i les criafures, Res tan <!om.movedor com aaueixos prédifpjeg en plena munUnya quü rccord'cn els temps b ú
blics.
Ovireu Ha figura imposant del catequista assegut sobro una roca. Al.s sous
peus, mig ftstenellat hi ha un adulte que
aguanta el germanoL a la falda, mes enllà, nu-oa noies han nturaí, d pas per
oir-lo, després s'hi atansa un obrer i
mós nins i més donziíllos amb comares
que allargueu el coll atentes i.encisatíes. El sol endaura, da cabellera del predicador que S'S li ^esmuny per ï'esquena. La barba li baixa fins a la cinfura i
es romou a baiitegaÉffrs, marcant eli vilmo
do la paraula,
:
EI g-ec, llarg, pi-e» una esllanguida posició de túuica i ía mà aociona amb
calma soíemnial, íreposada, trauquila,
serena, com ila d'uB possoiíior üe la verltab-ie ducti-ina, (jée no íi caleu exaüameuís per a conii^P^'Cr i oiicarriJar les
animes.
.r
I darrera aquesta mà persuasiva iota
tía grandesa lictj ••lujriuous, tot l'atzdr
pàlii de la tarda, do Je.s p]a£í?c» de. Ue-,
vaut sornbratüea de pobles i períiíJades
d'espumes, tot-ct tíiar adormit amb vy•les blanques i toU ia urbs rumurosa
aJínaut-sQ amb tonslilats de uacre.
I ddhuc eU xais dei.\eu de pasturar ]ier
a oir ei profeta.
I la profecia ja ÜÜ la oonec, perú ila
éoapito. Mai t4 Wtífltjuic serà altra ooaa
^ e el Sinaí d* Ja (J^mocràcia.

