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EL FIL D'ARIADNA 

Per Nadal, aSolius 

L'ENRENOU 

•Mariàngela Vilallonga^ 

P assareu per una carretera riallera i tra 
vessareu camps ben serhbrats i po
meres ben arrenglerades, masies 

centenàries.i arbredes lluminoses, deixareu 
enrera el RIdaura. La torre llarga, estreta I 
arrodonida del campanar de l'església de 
Solius us acompanyarà tòt el camí, lluny i 
voltada de les punxes verdes dels xiprers. 

En un pendís de la carretera i enmmig 
d'un revolt pronunciat creuareu un pont 
més petit que el del riu de la Vallrper sobre 
d'un rierol d'aigua bellugadissa i impetuosa 
a.l'hivern, vorejat d'arbres blancs i acàcies, 
d'esbarzers i de joncs; De sobte, la torre del 
campanar s'ha amagat. 

La carretera tramunta un petit pujol; al 
marge dret dominen els cactus, vells, re-
cargolats, carnosos i plens d'espines se
ques, a l'esquerra les pinédeg atapeïdes, 
verdes i estufades de Can Reixac, sota, les 
roques del castell de Solius. Immediata
ment ja carretera talla pel mig d'una 
d'aquestes pinedes, neta, ampla i de pins 
esvelts. Darrera del revolt de la pineda rea
pareix, imminent ja, la torre del campanar. 

El monestri es presenta als vostres ulls 
accessible I amable, amb els braços oberts 
com la creu que us rep a la seva façana. Al 
seu costat esquerra les escales de pedra i el 
bell camí de xiprers que us invita a accedir a 
l'església. El cel blau mariner és creuat a 
voltes per voliors de gavmes estridents, ò 
per la piuladissa de l'ocelleria dels alts xi
prers i de-les copes tofudes dels pins, però 
a l'entorn es'respira pau, i s'hi viu en pau. 

Torneu enrera els vostres passos i des-
feu el camí resseguit de xiprers i les escales 
de pedra grisa i truqueu a la porta baixa del -
costat de la creu acollidora; és la porta del 
monestir. El món que s'obre amb aquesta 
porta és quiet, amistós i senzill, respectuós 
i afectuós alhora. ' 

Ben segur que us obrirà el germà Gil-
bert, el vertader protagonista del Nadal a 
Solius. El seu rostre somrient i afabler, però 
també murri, d'ulls vius i posat venerable, 
us doriarà la. benvinguda, us felicitarà les 
festes i us convidarà a baixar al petit jardi- , 
net, obac, cobert d'herbei verd i tendre, flo
rit i sempre acurat que es mostra a la vostra 
mirada. Enmig del verd una pedra treballa
da i còncava, grisa i vella, plena d'aigua, 
està sempre a punt perquè els ocells dels 
voltants, grassorjets i garlaires, puguin 
aturar-se a beure durant la volada, i al bell 
mig de l'aigua sempre hi ha una flor posada 
polidament per la <mà d'artista del gerrnà 
Gilbert. v 

Tot seguit us obrirà una altra porta i . 
sentireu una escalforeta, que agraireu en 
els gèlids dies d'hivern, i entrareu a una sa
la fosca i escoltareu, de fons , unes nadales 
suaus i podreu començar ia vostra visita. 
Aleshores contemplareu els bellíssims dio-

, rames que el germà Gilbert crea amb les se
ves mans, amb la seva imaginació, amb el 
seu gust, amb el seu provat saber fer i amb 
la seva destresa extraordinària. 

,És eji qui ens fa reviure cada any les es
cenes de la vida de Jesús, Josep i Maria; 

EL LECTOR ESCRIU 

L'Anunciació, l 'empadronament, el naixe
ment de Crist, l'adoració dels tres mags, la 
infantesa de Jesús, la fugida a Egipte, la 
presentació en el temple, el baptisme i tan
tes d'altres. 

És ell qui ens fa reviure any rera any el* 
misteri de Nadal amb una tendresa feta de 
fang, guix i pintura, de brins d'herbes, pe
t i ts branquillons i diminutes plantes escolli
des, alguns vidres, bocins de roba, vernis
sos i llums adequades, i sobretot amb mol
ta paciència i art. 

Cada cosa té el seu lloc i hi ha un lloc 
per a cada figura i per al seu entorn. El ger
mà Gilbert no deixa res a l'atzar, to t ha es
tat ben meditat i ben construït abans en la 

'seva ment. Durant l'any va creant l'escena, 
va fent i desfent idees, i quan la realització 
immaterial ha finalitzat, és arribada l'hora 
de posar mans a l'obra, de fer tangible la in-
gravidesa del pensament. No tingueu por, 
no hi faltarà res, no fallarà res, tot resultarà 
quasi com havia estat planejat. Buscarà els 
elements necessaris on sigui, en els llocs 
més insospitats, i qualsevol cosa que a no- • 
saltres ens passaria desapercebuda o con
sideraríem inútil, en les seves mans pot es
devenir un arbre immens o una roca esplèn
dida, per ppsar un exemple. 1 així neixen els 
petits, pel-ò complexos, escenaris. 

Al costat d'un sostre entreixinat de fus
tes nobles hi trobareu parets de marbres 
polits. I unes palmeres i al fons unes piràmi
des, però també hi ha lloc per a boscos de 
suros, coves delitoses i pobres cabanes, 
llacs plàcids i torrenteres, carrerons empe
drats, molls de pluja, i mosaics geomètrics, 
balconades obertes i fipestrons entornats, 
feixines de llenya, eines de fuster i sacs de 
blat, cels asserenats i nits estel.lades. Tot 
un món de dimensions reduïdes, però gran 

: en bellesa. 

«Passareu per 
una carretera 
riallera i 
travessareu 
camps ben 
sembrats i 
pomeres ben 
arrenglerades, 
masies 
centenàries i 
arbredes 
"lluminoses, 
deixareu enrera el 
Ridaura. La torre 
llarga, estreta i 
arrodonida del 
campanar de 
l'esgléisa de 
Solius us 
acompanyarà tot 
el camí, lluny i 
voltada de les 
punxes verdes 
dels xiprers» 

1 no deixeu ni un racó per mirar. Arreu 
us sorprendran els detalls més acurats: uns 
colomets en el voladís d'un teulat, unes ca
setes llunyanes que fumegen, una cortina 
en una finestra mig amagada, o una gerra 
trencada i amb l'aigua vessada. Enmig 
d'aquestes escenes tan bellament disposa
des, els personatges d'una Bíblia en imat
ges i volums es drecen immòbils i evoca
dors. 

I mentre sereu allà sentireu el timbre de 
la porta força vegades i darrera vostre hau
rà entrat més gent i el germà Gilbert estarà 
aqueferat to t atenent els uns i els altres, els 
que arriben, aquells que el volen fecil itat, i 
aquells que, assidus visitants de tots els 
anys, li comentaran les seves impressions 
sobre el nou diorama. I ell haurà demanat 
ajuda i probablement us acompanyarà fins 
a la sortida el germà Albert. Si us interes
sen l'enquadernació de llibres i el cant gre
gorià, aprofiteu l'ocasió, n'és expert! 

Perquè a Solius hi podeu anar també a 
escoltar un bon gregorià, o fins i tot a 
cantar-ne, si sou uns grans afeccionats, 
durant tot l'any. I si teniu uns papers molt 
estimats que voleu conservar ben relligats, 
o un llibre vell i apreciat que voleu restau
rar, 0 simplement uns fascicles per enqua
dernar, podeu anar a Solius qualsevol dia 
de l'any, teniu garantits la qualitat i el bon 
servei. Però el germà Gilbert i el germà Al
bert només són dos dels dotze membres de 
la comunitat benedictina de Solius. Això sí, 
en són una immillorable imatge i un bon 
model de la tasca que duu a terme la comu
nitat. 

Quan us haureu acomiadat i la porta del 
monestir s'haurà tancat a les vostres es
patlles, tindreu ganes de tornar a entrar. Us 
ho puc assegurar. 

A l'Associació de 
Jubilats de Blanes 
Sr. Director, 

El PUNT DIARI de divendres 
passat, dia 4 de desembre, pu
blicà :Un article del seu corres
ponsal ;al nostre poble, en què 
posa de manifest l'interès de 
l 'Associació de Jubi lats de 
poder-se allotjar, per a portar a 
terme les; seves reivindicacions, 
en alguns dels edificis què f igu
ren dintre del context de la vila, 
com són: l'antiga caserna de la 
Guàrdia Civi l , els locals de l'anti
ga Cooperativa i els de la «Casa 
del Poble», remarcan t , que 
aquest últ im seria el més idoni, 
donada la seva situació. 

Això obliga la Junta reorganit
zadora de la «Casa de) Poble» a 
fer unes puntüalitzaeions: Res 
no jienini a'íTfr^peliCjuet·fà^^ l'iàiiwfe·i 
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edifici de la caserna de la Guàr
dia Civil; és assumpte que perto
ca decidir al nostre Ajuntament i 
sols ell és eT que pot donar una 
solució a aquesta insinuació. 

Quant als altres edificis, ens 
creiem en l'obligació de fer uns 
aclariments: tots dos locals són 
de propietat privada, propietat 
ben reconeguda documental
ment, sense que en aquest res
pecte hi pugui haver cap dubte 
per part de ningú, motiu pel qual 
molt ens estranya que s'actuï 
amb tanta insistència sobre la 
seva destinació, que no pot és
ser altra que el retorn als seus le
gítims propietaris, solució en què 
hauríem de coincidir to ts . 

Aquestes propietats van ésser 
adquirides, en el seu temps, amb 
l'esforç dels seus respectius as
sociats, i a ningú més que a ells 

: h'o Gíïríé^s'fíOfi'en. Esperem^-él nifo-
:• cèrn íóiv r.u' í,b c\i^ort: r,r.h ro 

ment, que voldríem que fos pro
per, de la normalització de ia 
nostra situació, que pot ésser el 
que de temps ha anunciat l 'Ad
ministració, el retorn de les pro
pietats històriques, per poder 
desenvolupar dintre dels nostres 
locals les activitats de germanor 
i culturals que voldríem repren
dre; altre solució seria injusta i 
il.legal, i no creiem que es pugui 
portar a terme dintre d'un règim 
democràtic, i com a tal la refu
sem. ' 

Tots els que formem part de la 
Junta reorganitzadora de la «Ca
sa del Polbe», estem ja dintre de 
la tercera edat i sentim com el 
primer les reivir>dicacions prò
pies de la nostra vellesa, però 
ens sentim contrariats quan 
veiem que per resoldre un pro
blema, que nosaltres també sen-

- .i t im com:a í j ropi , nò esjfrobi aitta v~ 

solució que la d'usurpar propie
tats d'altr i . Ningú, creiem nosal
tres, no es desprendria de les se-

.ves propietats, per l'ús d'activi
tats associatives, com es pretén 
amb la nostra «Casa del Poble», i 
en canvi no es té cap remordi
ment a propugnar l'apropiació de 
les d'altrk ^És que la «Casa del 
Poble» és la panacea per resol
dre tots els problemes de falta 
de lloc que es pugui presentar a 
Blanes? ^Serà per la comoditat 
que comporta el trobar-ho to t fet 
i a punt, en lloc de la feina feixu
ga i difícil d'haver de crear-lo, 
sense valorar les conseqüències 
que se'n poden derivar? 

Tots plegats, amb una unani
mitat de pensament, hauríem de 
propugnar solucions justes i le
gals per a tots els problemes, i 
amb aquesta mentalització t ro-

Bajanades 

L últim Ministre de Admi-
nistración Terr i tor ia l 

encara no s'havia destapat, 
però ara ja ho ha fet. El se
nyor Fèlix Pons/mal lo rquí , 
que té com a llengua pròpia el 
català, que havia estudiat a la 
Universitat de Barcelona, que 
té un posat d'homè tímid, re
ligiós i una mica banyabaix, 
havia conduït fins ara el seu 
càrrec amb una saludable dis
creció, però havia d'arribar el 
moment que donés la campa
nada, i ara s'hi ha decidit. Na
turalment que calia esperar 
que un senyor que és Minis
tre de Admihistración Territo
rial del govern de Madrid un 
dia o altre ens donaria un dis
gust. Perquè, sembla que 
aquest càrrec a què fou pro
mogut el senyor Pons hagi 
estat ideat expressament per 
a tocar-nos la moral als cata
lans, bascos i la resta de peri
fèrics conflictius. I ara el se
nyor Pons, per fer honor al 
seu càrrec i per correspondre 
a la gentilesa anrib què fou 
distingit ha pronunciat un dis
curs lamentable, falsament 
intel.ligent, ple de sofismes, 
que tingué molt d'èxit al Club 
S ig loXXI , de Madrid. És clar, 
a to thom li agrada sentir la 
música que vol escoltar. Ser
vicial, el senyor ministre ha 
delectat el seu auditori amb el 
conce r t ant inac iona l is ta , 
pròpiament de virtuós. 

Ara estem en plena febre 
europeista i, conseqüent, el 
senyor Pons va pariar del fu
tur del nacionalisriíe en l'àm
bit europeu i va concloure 
que el nacionalisme no hi té 
cap_futur. El regionalisme es 
veu que sí, però el nacionalis
me «victimista, lacrimoso i 
egoista» no hi té res a fer. Per 
al senyor Pons aquests tres 
adjectius són els que qualifi
quen . el nacionalisme, n'hi 
manquen dos més, però, per 
tenir la bateria completa: 
«Decimonónicee insotidarío». 
El poble senyor Fèlix Pons no 
s'adona que fa el ridícul tot 
dient aquestes ximpleries i 
que les seves bajanades sorti
ran a la vint-i-cinquena edició 
del llibre d'en Francesc Fer
rer, cap allà el dos mil i tants. 
Faci, faci , senyor Pons, que 
vostè ja va enfilar el camí dels 
seus «ilustres predecesores», 
el senyor Martín Villa i el se
nyor De la Quadra. 

Miquel Pairolí 

Potser per un excés de candi
desa," cJleiem que l'interès pel 
nostre patrimoni, dels jubilats de 
bona fe , és conseqüència del 
confusionisme que s'ha t ingut 
interès a crear al voltant de les 
nostres propietats, per desesta-
bilitzar la qüestió. 

La solució, per a l'Associació 
de Jubilats, no rau en altra "co^a 
que fer el sacrif ici, adient al cas, 
igual que feren els nostres pares, 
amb la creació del nostre patri
moni, i resoldran el seu problema 
amb el propi esforç. La Junta de 
la «Casa del Poble». (Blanes) 
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