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• agradaria que els meus mots —els 
de paper, els que s'enduu el vent I 

I els que impregnen les parets— i els 
mots dels altres fossin, ben sovint, suau
ment vellutats i que acaronessin l'oïda 
com una càndida ploma de cigne. Que 
fossin com una ventada d'aire fresc eixi
da de l'airecel o arribada de terres perdu
des. Que portessin amagats enmig dels 
seus sons o de les seves lletres misteris 
arcans, encara no revelats, procedents 
de temps arcaics. Que tintinessin com 
música celestial esvanida i blana, filtrada 
a través dels núvols. 

M'agradaria. Però sovint els mots, els 
meus i els dels altres, són aspres com els 
esbarzers i amargants com l'herba sardò-
nicà. Són inadequats i buits de sentit, pa
lla més que gra i poc garbellats dins l'in-
tel.lecte per circumstàncies no sempre 
volgudes, però a voltes desitjades. Són 
estridents i desagradables, massa aguts i 

Un home va passar la nit a la comis
saria. El conec molt bé perquè hem 
viscut al mateix replà, porta per por

ta, molt de temps. És casat, té cinquanta 
anys, té fills. Són bona gent, socialment 
modest, gairebé humil. Treballen per viure i 
teneh poques ambicions. 

M'ho va dir l'altre dia, pel carrer. M'ho 
anava explicant a poc a poc, i deixava molt 
de temps entre paraula i paraula perquè així 
li devia semblar que no se li trencava tant la 
veu. Feia cap un any que treballava per una 
empresa de transports de fora de Girona. 
Conduïa un camió'molt gros, duia la càrre
ga a l'estranger i solia tornar de buit o amb 
càrrega nova. Normalment, havia de pas
sar moltes nits i molts caps,de setmana fo
ra de casa seva. No n'estaven gaire con
tents, de la feina: l'amo no li pagava mai la 
mesada sencera, li donava acomptes que 
eren sempre irrisoris i de totes totes insufi
cients, i això els feia viure sempre amb una 
certa angoixa. Els devia força diners. Però, 
em deia «no em podia pas queixar gaire 
perquè si no, m'hagués dit que ja em podia 
buscar una altra feina, i avui, és molt difícil, 
de trobar-ne...» 

Va arribar de l'últim viatge un dimarts, 
cap a les nou del vespre. Per telèfon li va dir 
que li pagués el mes o que, si més no, li 
avancés una quantitat una mica més im-

EL FIL D'ARIADNA 

Només mots 
Maríàngela Vilallonga 

eixorcs. Són mots inútils però súbdits de 
l'estètica que senyoreja prepotent certes 
vides o algunes actituds; tanmateix el 
seu pragmatisme els fa necessaris i fins 
imprescindibles. 

Ens delegem pels mots per tal de poder 
expressar tot allò que sentim, els senti
ments més profunds i també les sensa
cions lleugeres que ens freguen la pell 
sense a penes deixar-nos petjades. Ens 
delegem pels mots que ens ajuden a 
transmetre allò que s'esdevé en un mo
ment determinat, alat i fugisser. Ens de
legem pels mots que ens diuen o que es
perem que ens diguin i que no acaben 
d'arribar. Ens delegem per uns mots que 
no voldríem escoltar en el precís instant 
en què són pronunciats. Ens delegèmper 
ofegar uns mots massa propers i massa 
directes i que ens fan mal. Ens delegem 
per uns mots plaents que voldríem recor
dar i ens delegem per uns mots repulsius 

que voldríem oblidar. 
En ocasions els mots són metàl·lics, 

d'argent els freds, d'or els ardorosos; de 
cristall els transparents; de fusta els 
sords; de cera els blans que afalaguen 
l'oïda i desfan la duresa; de marbre els 
durs; de terra negra els tristos; d'aigua 
brolladora els alegres; d'aire els buits. 

A voltes els mots dansen febrosencs al 
compàs de músiques diverses. Passe-
guen tranquils per l'Univers dels concep
tes. Muden sovint sota formes variades. 
S'escolen lleugers per les ones aèries. 
Travessen murs amb empenta. Penetren 
profundament en les cavernes no sempre 
obertes ni clares de l'esperit. Corren ago
sarats i intrèpids a la recerca de respos
tes. 0 , irats, colpegen fortament com un 
cavall quan galopa. 

Uns mots miren, d'altres són obser
vats. Alguns besen amb la mirada, però 

APOCA POC 

D'entrada, som culpables 
•Maria Mercè Roca-

portant que les que li solia donar. Es veu 
que es varen discutir una mica i van quedar 
que l'endemà acabarien de parlar-ne. 

A les dotze de la nit la policia va trucar a 
casa seva i se'l va endur. L'empresari havia 
presentat una denúncia acusant-lo que li 
havia robat el camió. «Jo estava espantat i 
no entenia què passava», em deia. A la co
missaria li van treure el rellotge, la cadena, 
l'anell, el tabac i l'encenador. El van foto
grafiar de front i de perfil, i li van prendre els 
empremtes dels dits. Li van donar una 
manta i el van tancar en una habitació peti
ta. Hi havia un home que estava begut, un 
altre que es devia haver barallat perquè 
duia una mica de sang a la cara, dos nois 
joves que havien atracat una persona, i un 
xicot estranger que semblava que dormia. 
Ningú no deia res. M'explicava que, primer, 
per dignitat, s'estavà dret, però que cap 
d'una estona, cansat i avorrit, va posar la 
manta a terra i s'hi va asseure. Va demanar 
que el deixessin fumar i li van dir que no. 
No els van deixar anar al lavabo ni els van 
deixar tampoc beure una mica d'aigua. «No 
em van tractar gens bé: et parlen amb una 
gran duresa, com si et tinguessin ràbia, 
com si fossis, de veritat, una mala persona. 
I jo no havia fet ben res». 
. Cap a la matinada van telefonar a la seva 
dona i li van dir que no l'esperés, que esta-

d'altres fereixen. N'hi ha que estimen i 
n'hi ha que odien. Hi ha mots enfurits \ 
mots tranquils, mots apassionats i mots 
indiferents, mots benvolents i mots hos
tils, mots ingràvids i mots feixucs, mots 
vibrants I molts vagarosos, mots sense 
ànima ni cos i mots de carn rosada, mots 
sense color i mots de color de la sang, i 
del color del blat a l'estiu, i del color de la 
terra llaurada, i del color del cel serè, i del 
color dels camps en primavera, i del color 
dels núvols flonjos, i del color del crepus
cle, i del color de l'albada, i del color de la 
nit suau i fosca. 

Hi ha mots substantius i mots adjec
tius, mots verbals i mots adverbials, 
mots preposicionals i mots conjuntius, 
però els rriots que dominen per sobre de 
tots els altres són els pronoms, i en ells 
voldria viure, com el poeta. Però conti
nuen essent sempre només mots. 

va detingut, però no li varen explicar ni per 
què ni fins quan. A ell li van comunicar que 
podia demanar un advocat. «No vull cap 
advocat que em defensi de res, perquè jo 
no he fet res», va contestar, però no li feien 
cas. L'endemà a primera hora li van dir que 
el portaven al jutjat a declarar, i que segur» 
ment que l'hi durien enmanillat. Va suplicar 
que no li lliguessin les mans: «Tinc fills 
grans i sóc de Girona i tothom em coneix». 
M'assegurava, que mai no havia tingut tan
ta vergonya ni un sentiment d'impotència 
tan gros. «Ho trobava tan injust, que ha
gués plorat com una criatura». 

Al jutjat van deixar que parlés. Va expli
car, senzillament, la veritat; que tenia un 
contracte de treball amb aquell empresari i 
que el camió era aparcat al davant de casa 
seva perquè acabava d'arribar d'un viatge i 
l'endemà al matí l'havia de portar, sense 
càrrega, a l'empresa. 

Al cap d'una estona li van dir que se'n 
podia anar. Que si volia es busqués un ad
vocat i que podia presentar querella per di
famació i injúria. «Però a mi, tota la vergo
nya — va preguntar-me— qui me la treu? 
Veus quines coses, ara estic fitxat. Què em 
faran, de les fotos? m'han tractat com si 
fos un delinqüent. Tanta feina que tenim a 
viure, la gent pobra, i sempre ens toca el re
bre». I tenia raó. No vaig saber què dir-li. 

EL LECTOR ESCRIU 
hi pintessin motius saltencs o 
ecològics. Vejam si s'animen a 
fer-ho; 

No hi ha cap dubte que 
aquests actes, que ajuden a la 
formació cívica de la mainada, 
són una feina més per als profes
sors, que han d'esmerçar-hi part 
del seu temps, i seria una llàsti
ma que tot plegat fos com voler 
omplir un safareig sense tapar-
ne el forat escorredor, o el que 
és el mateix, edificar damunt la 
sorra. 

Poc profit se'm treurà de sem
blants campanyes que volen i 
haurien d'ésser d'àmbit univer
sal, si es passa de llarg de l'en
senyament de les petitesesfluo-
tidianes, fent resisò amb insis
tència que la Pau comença per-
respecte, de manera que els avui 
aprenents de brètol s'adonin que 
segueixen un mal camí, -

Adreço aquestes ratlles al pro
fessorat de les escoles La Farga i 
Pompeu Fabra, de Salt, i a les 
respectives associacions de pa
res d'alumnes, que tan bona fei
na fan, perquè ensenyin els na-
nos que malmetre propietats 
dels altres i molestar-los és falta 
de civisme, com també ho és 
embrutar les parets i saltar als 
patis per malmetre'n íes flors o 
robar-les. Dir-los, senzillament, 
que el camí de l'escola passa tan 
sols per les voreres. 

Si 'entre professors i pares 
aconsegueixen quelcom de posi
tiu en aquest sentit, poden tenir 
là seguretat d'haver fet un pas 
endavant envers la Pau, comen
çant l'edifici amb bons fona
ments. 

Com a mínim, els veïns del 
carrer Pius XII els ho agrairan. 
Emili Torrent i Algans (Salt) 

Avís per a pensionistes 
tèxtils 

Sr. Director, 
Aquesta carta vol ésser cons

tructiva, per això faig servir 
aquest títol. 

Exposaré un cas: una dona-
pensionista tèxtil es fa mal, va a 
l'ambulatori de Salt, li fan la pri
mera cura i li diuen que ha d'anar 
a la Residència perquè li facin 
uns punts. Ella diu que és pen
sionista tèxtil i que ells van a la 
Clínica Girona; li diuen «bé, 
doncs vagi a la Clínica Girona». 

Va a la Clínica Girona i allà diu 
que s'ha tallat; ells, sense mirar 
si és greu ni res, almenys podien 
haver dit «bèstia, què et fa 
mal?» diuen que s'esperi a la sa
la d'espera. Tres quarts d'hora, 
ens vàrem esperar. Per fi arriba 
la nostra hora no hi havia ningú 

més esperant-se, quan veuen la 
cartilla diuen que no és allà, on 
se l'ha de curar, que els pensio
nistes tèxtils des de l'u d'abril 
han d'anar a la Residència. Lla
vors, què passa?, que entre viat
ges, esperes i més viatges, s'ha 
fet mal a les 4 '35 i la curen a les 
6'45. 

Al principi dic que aquesta car
ta és constructiva, perquè amb 
ella espero que el personal de 
l'ambulatori de Salt s'assabenti 
que els pensionistes tèxtils ja no 
han d'anar a la Clínica Girona 
— per sort— sinó a la Residència 
Alvarez de Castro. 

D'altra banda, tampoc no crec 
que fos tan carregós enviar noti
ficacions a domicili als afectats 
pel canvi. Bé, i perquè no tot si
gui crítica, l'únic bo de tota 
aquesta història ha estat la Resi
dència Alvarez de Castro, que ha 

tingut tot el que no han tingut els 
altres: rapidesa, informació i 
amabil i tat. Carles Terribas i Roca 
ISalt) 

Demanem brevetat i concisió 
en els comunicants que escriguin 
a ía secció «El lector escriu». 
Qualsevol carta que passi de les 
30 ratlles, aquest diari es reser
va el dret de resumir-la, intentant 
preservar el seu sentit. Tota co
municació haurà d'anar acom
panyada de la identificació com
pleta de l'autor (nom i cognoms, 
adreça, i, si és possible, telèfon), 
malgrat que podran ésser publi
cades cartes signades amb ini
cials o pseudònims, si així ho 
soMicita el seu autor. 


