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PETITA! 
DELICADA 

Correcció 
laboral 

A ls directors autoad-
junts que pleguen els 

desitjo bona sort. Algú amb 
peles s'ha inventat un nou 
diari a Tarragona, i la gestió 
quotidiana del palimpsest ne
cessita cervells ben vestits i 
perfumats que hi posin ordre. 
Segur que en Carles Revés 
serà eficient i el seu impres
cindible adiàter, eficaç. Te
nen estudis i aquesta condi
ció es manifesta. No vul l , 
amb aquestes ratlles, fer mal 
a ningú ni treballar la innoble 
destral que fa estelles d'un 
arbre caigut. Entre altres co
ses, perquè l'arbre no ha cai
gut. Ambdós directors ad
junts guillen per conveniència 
pròpia i segurs que allà on 
aniran observaran unes ma
neres competents i dignes. 
Jo, des d'aquestes línies, els 
dic Adéu, i no desitjo per a 
ells cap malefici, perquè mal
grat la vaga de redactors, no 
utilitzaren el poder per practi
car la venjança, ni ens buida
ren els ulls." Es limitaven a dir: 
això. I això anava a missa. 
Durant les fortes nevades del 
febrer, adquiriren models de 
calçat protectors, i s'arriba
ren a un dels pocs bars oberts 
per subministrar-nos inten
dència. Era aquella famosa 
nit en què el governador civil 
controlava les volves per de
cret i les volves li feien pam-i-
pipa. Jo he deglutit repel·lent 
carnassa perquè en Carles 
Revés, amb botes de goma i 
bigoti de Carles Revés, s'inte
ressà per alimentar-nos. Però 
no existia altra possibilitat de 
subsistència que l'esmenta
da, i els redactors també te
nen dret a sobreviure. El de
tall colpí tant la gleva treballa
dora, que l'endemà sortí el 
diari. Fosa la neu i diluïdes les 
magmes celestials, l'Escalé i 
en Llongueras ens adoctrina
ren sàviament per parlar de la 
catàstrofe: èxit total i defini
t iu, escrit amb un sentiment 
que posava la pell de gallina. 
Era com si a cada mossegada 
que fotíem a l'hamburguesa 
ens entrés la més profunda 
inspiració. La feina era raona
blement senzilla, perquè si 
havia nevat s'havia de dir que 
havia nevat. Doncs no, nosal
tres diguérem que havia ne
vat molt, i ara que hi penso, 
potser vàrem dir que havia 
nevat massa. Però el lector 
que al dia següent, trepitjant 
un poti-poti gèlid, llegia el dia
ri sabia que havia nevat, i 
prou. 

Jordi Soler 

EL FIL D'ARIADNA 

ACLARIMENT 

El pare de la noia presump
tament violada a Sant Pere 
Pescador no va intentar en 
cap moment retirar els exem
plars del PUNT DIARI de di
mecres passat, dia que es pu
blicava la notícia de la denún
cia per violació de dos poli
cies de Sant Pere, com dèiem 
en una informació anterior. 
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«Enfilava la Meri-
diana, sempre ata
peïda de vehicles i 
sempre amb la 
tensió que pro
dueix conduir en
mig d'una Intensa 
circulació a aquells 
que no hi estem 

prou avesats». 

Barcelona 
• Maríàngela Vilallonga. 

F
eia temps que hi anava només per 
qüestions professionals. La veia vol
tada del seu smog habitual des de 

l'autopista, enfilava la Meridiana^ sempre 
atapeïda de vehicles i sempre amb la tensió 
que produeix conduir enmig d'una intensa 
circulació a aquells que no hi estem prou 
avesats, i em dirigia al mateix aparcament 
subterrani. Amb pressa i aprofitant fins al 
darrer minut, esmerçava el meu temps bar
celoní dins un despatx o una biblioteca. 
Sempre el treball, a voltes ofegador.' 

Però, fa pocs dies vaig retornar a la Bar
celona del lleure i del diletantisme. Un tren, 
sorprenentment puntual, em va portar fins 
a l'estació de França. Ja havia oblidat (però 
l'enyorava) el seu garbuix, la seva estructu
ra grandiosa i de ferros ben entrellaçats, les 
maletes dalt dels carretons motoritzats, els 
carros de refrescos i entrepans, els mossos 
d'equipatges oferint els seus serveis, els jo
ves carregats de motxilles i sacs de dormir, 
Indigents estirats en els bancs, trens inaca
bables aturats a les vies a punt de sortir o 
acabats d'arribar, els xerrics de les rodes 
fregant els rails, parelles que s'acomiaden 
enamorades, turistes despistats i empleats 
que els suggereixen hotels, ei gran rellotge 
de xifres romanes assenyalant les hores, 
les veus femenines que anuncien pels alta
veus el trànsit dels trens, l'ample vestíbul 
amb la seva decoració decadent i les llar
gues cues de gent a les taquilles, els pan
nells electrònics i lluminosos que informen 
dels horaris dels trens. La sensació perma
nent de viatge, d'aventura, de moviment, 
de canvi, d'agitació, d'un no aturar-se mai 
m'envaeix. 

El taxista va passar pel barri de Ribera. 
Vaig veure el Born amb la cara neta i pinta
da i als seus voltants aquelles cases de 
menjars, que abans atenien els venedors, 
els majoristes i els amos de les parades del 
mercat, i ara tenien també la cara arreglada 
i veien seure a les seves taules un altre t i 

pus de gent; al seu costat bars exòtics, bo
tigues d'artesania, de bagatel·les i de pro
ductes forasters o infreqüents; no em va 
semblar, però, que el seu ambient fos 
aquell mateix de finals dels anys 7 0 , quan 
s'hi va instal·lar la progressia, els moderns 
del moment, que ara no sé ben bé on són, A 
la dreta vam deixar Santa Maria del Mar re
coberta de bastides que li oculten el rostre 
gris fosc barceloní. A tocar, el carrer Mont
cada i els seus patis senyorials de la Barce
lona gòtica i renaixentista, d'escalinates 
florides i roba estesa als balcons, de llam
bordes i escuts als portals, i l'Arlequí, i les 
Menines, i les Dones Blaves desitjant dei
xar l'estatisme de les parets del Museu Pi-
casso i confondre's amb la gent del carrer, 

l a la plaça de Catalunya encara els co
loms, com sempre. Però, on hi havia bars 
coneguts i recordats, ara s'aixequen bur-
guers menys càlids i menys tranquils. La 
confiteria d'aquella cantonada i aquell altre 
bar ara mostren ostentosament els aparells 
d'alarma i de seguretat d'una nova entitat 
bancària. Per la Porta de, l'Àngel desenes i 
desenes de vianants, aqueferàts alguns, 
desvagats d'altres, pidolaires i rebaixes a 
les botigues: el bullici és constant. A la seu ' 
del Col·legi d'Arquitectes, Girona 2 0 0 0 ex
hibeix el present i el futur d'una ciutat més 
a la mida de l'home que l'altra. El carrer 
s'obre a la plaça Nova, on els antiquaris de 
la Porta Ferrissa, del carrer del Pi i del de la 
Palla i dels dels Boters han muntat les se
ves parades i han format un mercat de co
ses velles i de coses antigues, de nines de 
porcellana i de teteres xineses, d'ampolles 
de vidre glaçat i de fruiteres platejades, de 
planxes de carbó i de ventalls de seda, l'es
plendor d'altres temps per pocs diners, en 
un matí esplèndid de juliol. 

A poc a poc i per la pujada arribo al car
rer de Santa Llúcia; a un costat la Casa de 
l'Ardiaca, tota la història de la ciutat dins 
les sales de, la casa dels Desplà; a l'altre 

cantó la porta de Santa Llúcia ens obre una 
entrada a la Catedral, l'altar, ple d'espel
mes que remen, contrasta amb l'accés a 
l'ascensor que condueix a l 'arxiu, enmig 
dels teulats i les torres de la seu barceloni
na. Més enllà, él claustre ple de turistes que 
van i vénen amb màquines de fotografiar, 
l'ou que balla no hi és, però les oques es 
passegen impertèrrites, alienes a les mira
des dels visitants; les magnòlies del claus
tre, tan altets com els seus arcs, han florit; 
les palmeres s'estiren per assolir el cel i el 
sol que les vivi f ica; gavines i coloms s'en
tretenen amb el menjar de les oques que 
claquen, mentre toquen, solemnes, les dot
ze campanades del migdia. 

La gran portalada que mena al pati de 
l'Arxiu.de la Corona d'Aragó se'm presenta 
a la sortida: el brollador, la balustrada, la 
fusta noble de les parets que serven amb 
cura manuscrits, memorials i papers del 
nostre passat col·lectiu. Al carrer del Para
dís, empresonades pels segles i les edifica
cions, les columnes del temple romà de Jú-
píter s'han resignat al seu destí. 

A la façana lateral del Palau de la Gene
ralitat, un trompetí i un contrabaix toquen 
música de Mozart. La plaça de Sant Jaume 
apareix assolellada i clara, els Mossos d'Es
quadra, uniformats són a la porta del Palau i 
em mostren l'ampla graonada que con
dueix al pati dels tarongers, al primer pis i 
amb uns arbres molt baixets i de copa arro
donida. Dins la sala, ornada amb murals 
neo-clàssics i noucentistes de colors es
vaïts de Torres Garcia, les fulles parafina-
des resten immòbils enmig de les planes 
dels llibres de puntets, que fan olor de pi i 
de mirra. La deessa Atenea amb el seu casc 
i el seu escut domina el saló, voltada d'al
tres déus i herois mitològics en un paisatge 
de mar i arbres mediterranis. Paraules i fes
ta en una Barcelona de pedres mil·lenàries, 
alhora enyorada i nova. 

EL LECTOR 
ESCRIU 

Ve de la plana anterior 

Quan es perseguiran i sancio
naran els culpables (vertaders 
terroristes) fins a fer-los desapa
rèixer definitivament? 

Quan es replantejaran les 
autoritats aquest problema se
riosament? 

iS'haurà d'esperar que Girona 
sigui com Almeria?. El planeta 
Terra es caracteritza per la seva 
abundància d'aigua; qui pot evi
tar que això sigui una falsedat?. 

No hi ha temps per perdre, el 
desert se'ns tira a sobre. 

No podem sacrificar la nostra 
existència. Jaume Hidalgo i Co
lomer, estudiant enginyer de 
monts. 

PREGUEU DEU EN CARITAT 
per rànima de 

Dolors Marcé i Teixidor 
Morí a Girona el dia 31 de juliol del 1986, a l'edat de 73 anys, 

havent rebut els SS.SS. 

A.C.S. 
Els seus afligits: espòs, Lluís Aldeguer; fills, Lluís, Maria i Carme; fills polítics, Paquita 
-Manté, Josep Garriga i Eladio Oliva; germanes, néts i tota la família participen a les seves 
amistats tan sensible pèrdua. La Missa Exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà 
avui, dia 1, a dos quarts de sis, a l'Església Panoquial de Santa Susanna del Mercadal de 
Girona, 
Capella mortuòria: Carrer Anselm Claver, n° 30. 

Girona, 1 d'agost de 1986 


