
bol que jugava un equip fam6s, de la capital de �'Estat.
,
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Un curi6s ordre dei dia

He'llegit en alguna barida gue, durant un"dels rec�nts treballs d'una comi

ssi6 de les Corts espanyol��, -una sessi6"11arga, pel que es veu - el pre�

si�ent de l�esm�ntada �omissi6 interromp� la tasca en un moment dete�mi

nat per comunicar also senyo�s Prbcuradors el resultat d'un partit �e fut-

La .noticia valla pena. Indica fins a quin punt l'optimisme s'�s emparat

de .les altures, indica tamb� una menLali�at,j9ve i esportiva en els sector�

responsables, ,una apert�ri d'horitzons i una gamma d·interessos intel.lec�

tuals i cu L t ur-a.l s prou amplia_. 'Els senyors PJ ocuradors tenen tota la .rruv a

admiraci6. Es Veu que 56n �e�{ amb els nervis ben "trempats i el�stics.No·

puc negar q�e si jo em vei� diMs la comissi5 elaboradora de Pressupbst6s
o d'Ordre P�blic, no gosar{a pas aparatar un instant l� meva atneci6'�els

greus problemes que pesarien dan�nt meu. Ni molt menys imaginar que dins

1 f ordre del dia hi pogue s s i.n haver canv is de rumb tan ma rce t s com el que

representa _Ie t r-ansm Ls s Ld . del resul tat d ! una prova e spo r-t-Lve ,

Im�gi�em un xic, per� - i siguem clements i comprensius � que els senyor

procuradors devien estar caIT�ats de tant.de pressupostos i es mereixi�n

un xic �4esbargiment. Potser havien fet quinieles i els era molt 6til de

sab e r-cne el r e suLt e t cie f'd n i, tiu. Supo ao que deuen cobrar modestarn ent i 'que

com tants d'altres subdits compatriotes voldrien augmentar llurs ingressos
.

.

a b una picopsadeta de premi : BS molt hum�.

Jo ho establiria com.un eo�tum • Ara que les sessions de Corts esta� man

cades de la �uerra d'in�ul�s de qu� disfrutaven en l'inefable temps del

t�rn de partits,quan els senyors diputats �s �eien miutuament "5u 5e"o�

ria' es L!n a sno
'

U i ' R ecrirrrLe n do a su Se"oria ClUB s e .i n s cr i.b a en En sefi artz a

Primaria� conv� �lleugerir les sessions a b inte�rupcions de jocunditat

i joventut. CO�vA que hom doni a �on�ixer que �l Madrid ha ]uanyat, que
/' .

una noia h� triomf�t amb una cang6 artic lada a bas� de llartiele femeni,

que un pastor extremeny s'ha embutxacat �na quiniela �ultural, que els '

Cors i "Danses han' arrioat sei,se, no ve t a t a Austr�lia� que tal jugador ha

f±txat" que a tal poblet de la serra de Murcia han celebrat l'aplec de

las castanyes farcides i que Lola, Flores ha estat disti�gil a �1b una con

decoraci6. Aquestes noticieS, anuneiades si fos possible a toc de campane

ta del President, orLq i.n arLe n una o nad a d ! en tu sLa srne dels Procuradors, una

agilitzaci6 de llurs magips i els estimularie� a en�lLstir amb mi�s ompti

misme els Pressupostos i les Lleis que cal votar. 5i, hem'd'introduir a

l'ordre del dia una mica mes d'alegria.i de despreocupaci6. 5i la gent

vol creure que .....&�4Ji��.4.c.mgIl, per ells faran •
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