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NOTES AL MARGE 
Maríàngela Vilallonga 

Sentits i sentiments 
23 de març, dimecres 

Durant uns minuts, fugaçment i ai 
capvespre, el cel es torna de color de 
rpsa, com alguns dels cels de Monet. 

Diries que la deessa del matí, l'Aurora de 
dits rosats, ha tenyit la volta del firmament i 
l'ha omplert de pètals de rosa. Però són les 
set de la tarda i els camps primaverencs fan 
una intensa pudor de fems. 

24 de març, dijous 

El professor italià obre una capsa i treu 
uns trossets de papir', arrugats, polsosos.. 
Són fragments d'escriptures, declaracions 
de béns, potser còpies escolars de poemes, 
trobats a Egipte en les darreres excavacions 
i escrits en grec. N'hi ha de tan petits com 
un segell i fins de la mida d'una targeta de vi
sita. Primerament els embolica amb paper 
assecant humitejat amb aigua i els deixa re
posar una estona. Les fibres del papir s'han 
impregnat d'humitat i es poden desplegar 
suaument i sense por de trencar-les amb 
unes pinces que curossament utilitza l'ex-
pèrt papiròleg. És un home jove enamorat de 
la seva professió, que parla de la morbidesa 
del papir humit i de la flexibiNtat que adqui
reix el vell material en contacte amb l'aigua, 
i que en les seves conferències sobre la tèc
nica papirològica restaura papirs fragmenta
ris, com aquell que ordena segells en un àl
bum. 

25 de març, divendres 

El cor se m'ha gelat en sentir la notícia de 
la mort de quinze persones, moltes de les 
quals eren nens de menys de cinc anys, en 
un terrible xoc entre un tren i un autocar. 

Sempre és trista la mort, però quan arriba a 
uns petits éssers tan indefensos i que tot 
just desperten a la vida, esdevé encara molt 
més cruel. Sobretot per als pares. És tanta la 
dependència dels infants envers els seus pa
res i tanta la necessitat que tenen d'ells, que 
aquests, els pares, experimenten un senti
ment semblant, augmentat per la conscièn
cia, que només podrà desaparèixer (o min
var) amb el pas acompassat i lent del temps, 
per l'adquisició de seguretat i coneixement 
del nen. Si el trencament es produeix amb la 
brusquedat de l'accident de Juneda, aquells 
pares deuen sentir que se'ls han emportat 
mitja vida i mitja ànima. 

27 de març, diumenge 

L'olor entre àcida i fresca de lés palmes i 
palmons de color de vori ens acompanya el 
matí del Diumenge de Ram. D'aquí a un any 
els mateixos palmons i palmes hauran per
dut tota olor i s'hauran tornat d'un beix agrl-
sat, secs, empol^ats i bruts, d'aguantar 
vents I pluges, sempre lligats a la barana del 
balcó. 

A CONTRALLUM 

28 de març, dilluns 

Hi ha llocs que estàs convençut de no visi
tar mai, perquè no és prou fort l'atractiu que 
exerceixen sobre un mateix. IHi ha d'altres 
llocs, en canvi, que desitjaries veure i viure 
intensament. A vegades, però, quan t'hi tro
bes, et sents decebut; tanta era la idealitza
ció que n'havies fet en la teva ment. D'altres 
superen en la realitat la imatge que te n'ha
vies format en somnis. Tothom deu tenir, ni 
que sigui durant un temps, un lloc desitjat, 
anhelat, que l'atrau profundament; potser ja 
conegut i molt estimat, però allunyat, o pot
ser desconegut i així màgic i misteriós. No 
en tinc prou amb les còmodes passejades 
des d'un sofà que me n'ofereixen els suple
ments dominicals dels diaris, ahir de La Van-
guardia, no fa gaire de El País. El jardí de Bo-
marzo és el meu paradís per trobar i tornar a 
perdre. Deu fer només quatre o cinc anys 
que sé d'ell, però no el conec. No en tinc 
prou amb les fotografies del diari, ni amb la 
paraula d'un amic generós que m'assegura 
que el jardí de Romanyà li recorda Bomarzo. 

29 de març, dimarts 

La vella bellesa de Lauren Bacall ressalta 
esplendorosa, exhuberant encara i sobretot 
vital, en la nit blava del show de l'Àngel Ca
sas. Sempre he admirat els papers de la Ba
call al cinema, la seva mirada profunda, pro
vocadora, amb el cap ben alt o amb el rostre 
lleugerament abaixat, la seva cabellera on
dulant i el seu temperament esquerp i enèr
gic. 

Dolors Garcia i Cornellà 

Sobre els Pirineus (1) 

Amb l'arribada de les vacances de Set
mana Santa, una multitud de ciuta
dans surten com cada any, gaii*ebé 

esperitats, a escampar la boira. D'aquests, 
n'hi ha una quantitat considerable que, en 
aquesta època de l'any, prefereixen més • 
anar a les muntanyes que no pas a provar si 
la sorra de les platges ja és prou tèbia. 

Aquesta avinentesa, juntament amb el fet 
d'haver sentit parlar força, darrerament, de 
la despoblació dels Pirineus, m'han portat a 
rellegir una entrevista publicada el mes de 
gener passat al Butlletí de la Unió Excursio
nista de Catalunya. 

En Claude Dendaletche és un biòleg i an
tropòleg francès, d'origen basc. Té 43 anys, 
I en fa uns ,25, va començar a recórrer els 
dos vessants dels Pirineus, de Catalunya' 
fins als Pirineus bascs. Fruit de la seva expe
riència són diversos llibres que ha escrit so
bre ei tema i la seva tesi doctoral tracta de 
l'ecologia dels Pirineus Occidentals. Ha fun-
-dat i dirigeix el Centre Pirenaic d'Ecologia i 
Antropologia fonamentals i de Biologia de 
les muntanyes. Actualment dirigeix també el 
Centre de Biologie et Ecosystemes d'Altitu-
de de la Universitat de Pau, lloc on imparteix 

els seus ensenyaments. 
A l'entrevista esmentada, Claude Denda

letche parla extensament d'aquests Pirineus 
que coneix tan bé. No els considera pas una 
separació entre els pobles ni un obstacle per 
a la comunicació o intercanvi, sinó que més 
aviat tendeix a parlar-ne com a nexe d'unió. 
Les muntanyes, diu Dendaletche, no han 
significat mal un factor d'afliament topogrà
fic, sinó que han estat els estats centralit
zats que s'han inventat la història de les 
fronteres per separar els pobles. 

Parlant de les característiques de l'home 
de muntanya als Pirineus, el defineix com un 
home amb una gran coneixença del medi 
muntanyenc, amb una consciència molt im
portant de la seva pròpia força i dels perills 
d'aquest medi. També parla de la seva pru
dència i de la gran capacitat que té per inte
grar i registrar el progrés que li és extern. 
Aquest fenomen de la integració no és no
més aplicable a l'home dels Pirineus, sinó 
que és general en totes les muntanyes del 
món, de l'Himàlaia als Andes. Els seus habi
tants, malgrat viure lluny de la civilització i 
sovint en condicions molt difícils, gaudeixen 
d'unes condicions de_ seguretat millor que a 

la plana, aconseguides gràcies a aquesta in
tegració i fent referència a la seva història 
antiga. 

Potser és justament aquest concepte, el-
de la integració, que manca en les previsions 
administratives per a la protecció i el control 
de les zones de muntanya. Dendaletche es 
mostra més partidari de crear reserves biolò
giques integrals que no pas d'anar creant in
discriminadament parcs als Pirineus. Els 
parcs naturals, diu, corresponen a un episodi 
històric de la voluntat tecnocràtica de fer 
tres coses a la vegada: protegir la natura, 
promoure l'economia local I educar el públic. 
Tres objectius en una única missió és un pèl 
exagerat i constata la manca d'un estudi se
riós des de bon començament. 

Tot i manifestar que crear, com a Polònia, 
monuments a la natura —per exemple, a un 
arbre mll.lenari— no ens satisfà biològica
ment ni intel·lectualment, creu que s'hauria 
d'arribar a fer coses semblants en els nos
tres Pirineus. També pensa que cal promou
re la noció de reserves biològiques sobretot 
de cara a les zones més turístiques de la 
muntanya: les estacions d'esquí i els llocs 
on es practica la moto verda i el ciclo-cros. 

RUIRAC 
Antoni Puigvert 

Èpica 

El món ja era un pedregar 
on uns barbuts miserables 

es guanyaven un pa negre. 
Només els profetes, els brui
xots o els escollits tenien ac
cés al sil.logjsme. Els guer
rers arribaven amb elefants o 
muntant cavalls de trot pode
rós i mirada perduda, alçaven 
llances de fusta, porres, ma
ces, espases, alfanges, o 
destrals de doble fulla i aixe-
faven cranis; obrien, cridant, 
escletxes de sang i la suor els 
pudia a cadàver. En fer-se 
fosc, tornaven als castells, 
devoraven cuixes de bou i 
s'adormien a terra entre els 
greixos, els cossos de les 
noies i una densa olor de vi-
nassa. 

Els Déus parlaven a través 
del llamp, del tro i el terratrè
mol. Les seves veus rebenta
ven timpans, esberlaven el 
pensament i foradaven ulls 
amb síl·labes de foc. Els ho
mes lúcids caminaven sota la 
volta del cel amb l'agilitat de 
la llebre, la cautela del gos, 
l'astúcia de la guilla. Però 
normalment' els homes eren 
simples: s'aferraven al sol i al 
casal, al menjar i a la vida 
com l'estruç que s'aferra a 
l'escalfor de l'ala. La fúria 
dels Déus inflava tifons, ale
nava glaçades, encenia vol
cans, embogia les aigües, es
querdava terres, ressecava 
llacs I enviava la pesta i la le
pra. 

Els supervivents ploraven 
poc. Construïen carros, orga
nitzaven una caravana, tra
vessaven deserts i esquiva
ven bandits per descobrir una 
terra nova amb l'horitzó verd, 
aigües tranquil·les, fruiterars i 
racons sense vent on bastir 
belles cases de pedra· 
Parcel·laven els camps, re
partien ramats, plantaven 
vinyes, aixecaven muralles, 
construïen temples per apla
car la fúria dels Déus i els ves
pres d'hivern, vora els focs, 
un joglar que recitava melo
dies antigues feia reviure la 
imatge dels morts que havien 
deixat a les terres perdudes· 

Van arribar guerrers. Exi
gien tributs, aixafaven cranis 
i s'enduien les noies, els bous 
i les bótes. Temps a venir, un 
profeta esperrucat va pro
nunciar paraules fosques. Els 
núvols s'aplegaven colos
sals, rebolcant-se, i van rebo
tre contra les muntanyes. Els 
Déus descarregaven el rigor. 
Tornaven ei tifó, el foc, el 
fang i el terratrèmol. 

EL LECTOR ESCRIU 
Abstencionistes 

Segons les darreres enquestes 
sobre les properes eleccions al 
Parlament Català, sembla que 
prop d'un 50% dels consultats 
s'inclinen per l'abstenció, su
mant els que ja ho diuen clara
ment amb els que no contesten 
o els que diuen que no ho saben. 
Això és greu, per tal com suposa 
un grau molt elevat de manca de 
civisme i d'insolidaritat. 

La pràctica dels comicis pas
sats d'ençà de la transició de
mostra que són les eleccions al 
Parlament Català les que donen 
un major grau d'abstenció, men
tre que a les eleccions munici
pals o generals l'abstenció és 
molt més petita. 

Hom n'ha de treure la conse
qüència que hi ha un sector con

siderable dels ciutadans que es 
mostren més indiferents quan es 
tracta de elegir ejs qui han d'ad
ministrar Catalunya que no pas 
quan es tracta de l'administració 
dels municipis o de l'estat. 

Som sis milions, es diu fre
qüentment, però el que no es diu 
és que per administrar aquest 
col·lectiu la Generalitat té un 
pressupost de prop de 700 mil 
milions, i hom es pregunta com 
és possible que el control de com 
,s'administren aquests cabals, 
que justament^s la missió que 
correspon al Parlament Català, 
interessi· menys que el control de 
com s'administren els pressu
postos municipals o de l'estat. 

, 1 encara volem preguntar: amb 
quin dret els abstencionistes po
dran després criticar una possi
ble mala administraciód'aquests 

cabals, si hom ha renunciat per 
endavant a enviar-hi els homes 
que cregui que ho poden fer mi
llor? 

Queda encara temps per fer-
ho i invitem tots els abstencio
nistes en potència a reflexionar 
sobre la seva responsabilitat de 
ciutadans d'un país que vol 
administrar-se democràtica
ment. Albert Pérez Baró. 

Perquè roig i no 
vermell? 

Suposo que això que mencio
naré no té cap importància, però 
no deixa d'ésser curiós. No 
s'han fixat que en comptes de 
pronunciar el mot «vermell» i els 
seus derivats, diem «roig»? Com 
també diem «a l'entrada deGIro-

na», quan sortim cap a la costa; 
o en comptes de dir «bandera 
vermella» diem «bandera roja», 
o «Creu Roja». Aquí tenim un 
hotel i un comtat, que l'anome
nem Comtat Roig. 

S'està agafant un mot caste
llà, que l'apliquem per tots els in
drets de Catalunya, i així moltes 
paraules, però aquesta és la més 
vistosa. 

De vegades, la curiositat porta 
petites coses com aquestes, que 
també són Importants per a Ca
talunya. Cèlia Di/mé i Masó. Plat
ja d'Aro. 

Mascota amb sarró i 
armilla 

Tant el que l'ha dibuixat com 

els que l'han acceptat han tingut 
molt mal gust, i demostren que 
són una mica ignorants, o anti-
casolans. Perquè potser no sa
ben que hi ha molta gent de parla 
castellana que diuen que: «els 
catalans hablan como los pe-
rros». Si dic això és perquè a mi 
m'ho han dit més d'una vegada, 
i el més lleig és que molts d'ells 
mengen el pa a Catalunya. Per 
això considero que aquesta mas
cota en forma de gos serà una 
farsa dels jocs, i una ofensa per 
a molts catalans. 

Jo no és que tingui res en con
tra dels gossos, al contrari els 
estimo, i tant de bo ens estimés
sim els uns als altres com estima 
un gos el seu amo. 

Tenint en compte que un esta-

passa a la plana següent 


