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ESCALA DE lYIA

Aq_uesta es una secci6 nova de forma i nova de concepte. No sabem

exactament q_ue vol dir el seu autor. Pero ens sembla q_ue preten

indicar la perspectiva q_ue des dTuna escala de rna hom pot abastar:

es una perspectiva certament superior, pero no tant q_ue pugui dir

seTn a vol dTaguila. Tampoc no es dTapariencia tan solemne com la

�ue podria tenmr-se des dTuna tribuna presidencial durant una parada

militar 0 un gran acte politic. Ni, per descomptat, la visi6 tOGa

magna q_ue un rei tindria des del seu setial 0 tron.

Escala de Ma es una secci6 mes humil. Heu vist q_ue en cap casa hi

falti una escala de rna ? Aixi, doncs, basant-se en a�uest atuell q_ue

hi ha a les cases, a la cambra de desendregos, vora la post de plan

xar, les sabates deixades de banda i els paraigUes esguerrats,l'autor

vol parlar-nos de coses domestiq_ues, de petits·conflictes de cada dia,

de les baralles q_ue els humans tenim entre nosaltres i, sobretot, amb

les rnaq_uines, les dificultats i prohibicions de la vida diaria.
-

Quan sortiu de casa i hi ha els carboners q_ue descarrgguen sarries

de substancia negrosa i tot va pIe de polsim i de sutze, q_ue ? I

_-



quan la clau de serreta no vol sortir del pany i sembla enganxada,

que? I quan el recader s'entossudeix que li han dit al tercer se-

�
gona i que es alIi que ha de dlxar el paquet,i heu de discutir-hi

un quart , qu� ? I quan la tia no ha pogut sentir I'espai �ovel.la
de la televisi6 i sientesta que l'hi expliqueu? I quan el pare

busca la corbata i no la troba i resulta que se l'ha ficada a la but

xaca per afaitar-se ?

Les escenes de la vida de cada dia, el taxista que llegeix una nove�

l.la de l'oest, el cambrer que porta en equilibri miracu16s tot de

vasos i ampolletes sobre la safata mentre travessa el carrer fins a

la terrassa ,entre cotxes i autobusos; el cami6 que esquit�a la gent

el dia de pluja, el,s graciosos que llancen un bitllet de cent al te

rra del carrer i l'enretiren mitjangant un fil de plastic quan aneu

a arreplegar-lo ••• s6n imatges visuals, de la nostra vida entorn,de

cada hora i de cada dia.
I

Escala de mao Cada programa d aquests,endemes,amb un vocabulari triat

iamb alguna sorpresa. Recordeu : es-ca-la de mao
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177 Q9 oin a

La senyora Carms de tota la vida que havia sospirat per tenir una casa

Ii

com cal. �Una casa com cal" es nomes una expressio,no vol dir res, pera
t o t horn enten�ue -. Finalment, doncs,i per fer-ho b r e u , la senyora Car
me pogue veure el seu pis tan modern, tan ben agen�at,que semblava un

pis dels que surten ales exposicions de pisos i als anuncis. Aquella
quiniela de tretze va fer el miracle. Pintaren el pis, ivan comprar els
inevitables electrodomestics,aixa darrer ja a terminis. Pera e11s havien
fet un cop de cap ( dit sigui de passada,expressio,aquesta d'� cop de

�aPJ que cal no prendre al pBU de la lletra ). En fi,que ,ara que podem
parlar en confian�a, a la senyora Carme alIa que Ii feia mes il.lusio dl
estrenar era la. rentadora tan autDm�tica que teniaAi amb tants de pro
grames. Es va llegir le� instruccions, va escoltar aquall jove tan amable
que en deien instal.lador,i e� dispos� a rentar-se un mocadoret,allo ••• per
comen�ar. El mocador va sortir mes petit que no era, perque l'havia ren

tat amb el programa de l'aigua molt calanta. Per aquella estoneta de moca

dor en remull, el seu marit, que era molt metiaulos,va calcular,tot llegint
el comptador de la for�a,que havien �mm�m� llan�at mes diner que no si

haguessin comprat tres mocadors.La segona prova fou amb unas flassades,
que devien pesar massa i la m�quina trontollava tota com una locomotora
dels temps antics. Finalment,es va rebentar el tap del filtre i -l'aigua
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va escampar�se pel pis com si fos una inondacio del Valles. Els veins de

sota, que commemoraven una festa familiar,es van trobar el xampany aigua
lit i se'ls escrostona tot el eel ras.

Com que la maquina es parava sola, la senyora Carme sortia a comprar 0 a

la pentinadora i deixava l'atuel1 en funcionament: quan feia les aclari

des la maquina roncava tant i tant que qui es disposava a trucar a la por

ta s'hi pensava ben b�,abans, perque Ii feia l'efecte que un gos d'aquel1s

grunyidors esperaven part de dins. Un dia la maquina no va parar-se i ana

girant ,girant,i �'aigua s'havia acabat,i la centrifugadora rod at mil i

una vegades,- i tant va rodar, i tant ressec estava tot)que e s va provocar
CO-Y7�J:p

un escalfament de la maquina i un 3 tbdiUk4a,i el pis va comen�ar a treu-

re fum i els veIns van esverar-se ivan venir els bombers i abocaren uns

quants metres cubics d'aigua amb manegues pis endins. Els veins de sota ,

que havien refEt e1 eel ras,van dir unes paraules que no podem repetir
per elemental respecte�als nostres oients.

La senyora Carme BS tragu8 de sabre la rentadora i 110ga una dona a hores.

Diu que aquestes no tenen avaries.



A�tigament hi hovia personas que mai no portaven ulleros: s'entdn,
encara que les necessitessin. Avui dia,son moltes 185 persones que
les parten, fins i tot les dones, que optsn per la comoditat abans
oue per la pressumpci6 de bellesa.
Nomds queden, recalcitrants, alguns pagesos,sls quaIs, com que no

han de llegir res. tent els fa,1 alguns practicament no veuen pas
el que es duen a la boca a l'hora de menjar :tan poc hi lluquen.
La revolucio de les ulleres BS va produir ja a l'Edat �itjana. Eis
vidres treballats, que diuen que van venir d'Asia,permeteren de mi-
110rar 1� visio de molta gent. Pera sIs mode�llo,oue no variaven.
Pr�cticament fins al segle XX ens varn moure entre ulleres de muntu
ra met�l.liea, impertinents i "queuedos I!

0
" pess1ganassos".

Avui no • Avui l'excentricitet ha arribat a la muntura, fins a fer
ne un excel.lent negoc1. De les m11-duescentes pessetes que m'han
costat les darreres ulleres,ouatre-centes corresponen als v1dres 1
la resta a la carrosseria : com si es tractes d'un cotxe america.
I sort que no vaig vo�er c�mprar formes estranyes de muntura; n'hi
ha d'ovalades, quadrades, hexagonals, doble color,de suport oreller
gruixut,anellades amb metalls fins i, sobretot, hi �a aquestes mun
tures de gran superficie. que a vegades duen les noies; 1 9ue fan
de les ulleres una mmmm mena de bicicleta •• �Si us escolteu l'optic
us dira que a la vostra cara al vostre color de cabell ,al vQstre
somriure,li conu8 aquesta 0 aquella forma ••• o aquell material. Ja
names ens manca ulleres amb telev1sio incorporada. Tots portem ulle

res, 51 senyo�. encara que nomes siguin ulleres de sol. Que ,si son
ben,ben fesoues s6n les �ue mes m'agraden. fosqUBs del tot •• <�
oercue � vegades val me� no veure 0 no lleqir se Dgs Quines cosn

ESCALA DE MA Ulleres per a tothom



Josep Vallverdo
ESCALA DE MA

La r au bla renascuda

La nostra rambla "de Fernando", que sempre dur� aquest nom per als lleidatans,
.

va passar� a partir de la immbdiat. postguerra, per una mbna de m xarampi6 0

1.1

epid�mia dtabandonament i dsscr'dit. No hi hav�a ni una sola bot�ga els§ant,

ni establiments que donessin to a les plantas baixez. Les cases de pieoe amb

entrades amples i discretes e�en escasses : predominava l'edifici descurat,

ennegrit, antiquat, i nomss n'eren eseepeions algunes cases de tots eonegudes

fetes alb un eriteri m�lt modern quan la �mmm paraula modern semblava una

eosa exbtica.

Tot'd'�una, �uan semblava qUe la Rambla havia d'esser la mes trista de tot el

pais, ha eomen�at un rediegament i una nova import�ncia per a aquesta via tan

ferma de La eiutat. Han ro',put el foe e L e banes -ho larnentem , pera per a fer

les coses rutila�ts cal tenir djners - i despresn han eeguit els establiments

eomereials de detaIl, les eghneies diverses, i les naves easos de pisos. Ja

falta poe perque la Ramble de Lleida torni a �sser un gran Darrer amb tots

els ingredients de l'elegancia, l'eficacia � el unto. fa� Ja que els edifi

cis sssoleixin tots el mateix nivell m�mmm����m�mffim d'a�tura, que les entrades

es modernitzin i que en desapareguin 0 stamaguin alguns esLablimente que ene�ra

eonfereixen,en al�uns sectors un aire de poble i magatzem agrari a un dels mes

bells carrers de la eiucat.



NO PA3SA ElliS ?�3cala ae rna

L T encarregat d I

aq_uest retall radiofoL1ic e s compta entre Le s per-o one s qu e
r-e s pect en i valoren els merits de la premsa. I clue en comprenen les di
ficultats. una de les coses realment dificils, i desgastadores, es compon
dre un diari, 90 es, una publicaci6 diaria,dient coses, buscant noticies,
fent reportatges •••

Pero no ens podem estar de manLf'e's Car astorament davant la r'epe't Ldamen t
escassa amenitat de la premsa a l� nostra ciutat. No la volem desvalorar,
insistim ; pero hi trobem a raancar el reportatge a proposit de moltes co
ses (lUe deuen passar a La c i.uta t , de moltes persones quasi anbnLmc s que
deucu fer cases interessan'cs, de moltes empreses 1 'activitat de Le s quals
es alhora desconeguda i pintoresca pel cap baix .••

No podriem es(imular, els qui estimem la premsa, les persones q_ue en s6n
respol1sables, que procu+essin donar-nos un retrat de la nostraci1il.tat i
les nostres i;erres que fos al m.es complet possible ? Alguna vegada els
nostres diaris ens sorprenen agradablem.ent amb un reportatge, una noticia
comentada, 'una entrevista de la qual 0 dels ,quaIs dedulm quelcom mes que
no so.biem sobre lleida i els lleidatans. Yoldriem que aixo fos mes so
vint: la ciutat comenga ja a esser gran i hi deuen passar moltes coses i
cosetes�de les que �s poden con�ar - que nomes esperen el periodista
espavilat .•

'

I imparcial. 'rot sigui per al lector.
Bl que mh hem di� va adregat a un millorament de tot el nostre ambit de
ralacions eo c La.Ls, un factor' iIll:portantissim de les quaLs , cam tots sabem,
s6n les in-for-ma�ci-ons.



LA HIl!l";' per Josep Va11vordJ

1)01'-[;8. i e L visitant va oferir-m.e unes part ec Lpac Lqne de 10 ceria, tot
I

.

so,:lriont, i to"[;: disculpan-c-se per La aeva gosadia: una rifs. bone fLca

2. favor de no se quina LnstLtuc Lo que acol1ia infants. En aque s I:;S ca-
,

SOS j2. ni mireu Clue hi diu ales paperetes: "tot Gs-Gav8. en regIa. Hi

de i.a que La rii'a era �1' d i.a 25, que aL dors hi havi.a La llista ue pre

ua s , etc ... Deu. durets ben despesos.

D83preS, hom obLt da e L paper. Ps'ra
_
aL cap d '

un temps 0 el l)aper sur-t

de t r-as carrto 0 us en recordeu. I el mfr-eu amb at enc.Lo • La instituca o

en quest io �s on un pobLe
-

de Leon ,els preuns son tot s de I!l2.1 trans-

vorGar, baluernes, 0 -�an petLt s que no val pas La pena pagar' e L camio r

el1deill8S, cal que els mimcr-oe pr-e.m.at s coEnc i deLxan arab els del d i.a 25

p-:::ro no de de s erabr-e., sino deJi I!lE:'..ig de l' any segU.ent ••• Jo se el cas .

d Tun arai c meu , en bona pomicio, e'L (1 uaL va tre�e una rifa d
'

aqueat e s ,

un segon premi, qUescio d'un verrt aLador- 0 un jocde t.au.La , Va entrete-

nir-se a ca.Lcu.Lar-v cnt r-o magatzem- 1p�rq_ue si us pr-e.m.en -comenceu a pa

�ar ill8.g2vt zern -'i -transport que _li hauria c ostat anar=ho a retirar ••• :'IIrds

que:; no e1 va1or·del-premi.Val r.18S fer caritat i no pensar-hi meso



�n8.n la televisi6? clue tambe es un f'enomen de oada d i.a ,
va cn.tz-ar' a

Le s cases, la infor;n8.ci6 ¢l.el temps, clue a.bans se cerrtratta so 'ore eL

frare de la capu cxa i el calendari
del, pages, esdevingue un numero

del proE,Tal1l8,.Hi na televisions que fan sor�ir gotetes bellugoses

1Jer anunciar que plunre. : 0 fan desiinar un sol tot brillant ,reta- r

11", en paper purpurinat,per indicar bon temps. on deu ser diver·oH I

J":scc.lcv de rJb. • __

TIl d.L OlUe e1 .i:emps

.G IboU8 dol -(:;OIal1S s In.o. i8t popu.Lar' 0.. totes les Gel.;!visiol1.3. �l cli-

Le s seves variacions, interessa La gent:_, :per tal com. C8.,:"_a d i.a
; i

�O e1 co st um de llevar-se aL ma t L; i com que han d ane.r a :E

La f e i.na , els cal s2.ber qua,n temps f'ar'a • .Gn alguns pStlsos par-Lar del

tenps 8S una conVGrsa habitual i transcend.ent : i a tot arreu GS

una manera d'e o ornencaz' la conversaoi6 •.
�

i f��ci1 fer d 1 norae del tem.ps,' deu aer .
me s amurrt del. Ce r-cLe Polar

I

Artic. Llhome del teaps deu sortir dos cops lTar:y a la pantalla:

i deu dir : Dema oomengara'a ser de dia. I al cap de'sis mesos: de-

,Itih comengara a ser de 'nit. En canvi, a�ui tenim,el temps mes varia-

6 t e notser ens corresnon•
'ole del III n. _Dl. em1_)s q,u J;'

J;'
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,/hlue;:::d; poe ta 110 e s 1)8.CS8 IGS nics miran:t 1<1 11un8., ni eLs died C,':�)i8,nt;

s i, La no La ideal cr-eua 81 j ar-dI , A(-luest poe sa e s pas sa e L dia 'Greballo:ClG

ell una o I'Lc i.na 7 a La ae c cLo J.e comerg estr-anger , i Lee ni GS nri.narrt 12

telovisi6 • Bls po e t e s ", com que cal que s i.gu.i,n homes del moment, no

tenen pas
1

12. forma n i, e Ls gus GOS d abans , :doll:;, de taut
,

r

en t an t , aque st

'poeta es tanca en una cambr-a, i sua quo sua ,-fins que na compos t e L poe

ma , No ho :fe.;,i maLamerrt del tot, pero trobo que li falGa a'l.guna co sa ,

potser Li, f'aLua eL perfil de. poeta , Les co ae s caL que tinguin UT1 p .r_;

i'il i es co Lv Loqu.In dins un ambit : les pe r-aone taiilbe. I, per 'lJant, .avu.L

die. 81'1C8.1"o. no Gns hem ac o scumat als poe t e s Clue condue i.xen e apoz-b Lus ,

I .

que paguen una casa d esciueig a la financera, que s6n caps de secci6
�

a IToficip...a. Abans i La il'..l8.tge tradicional del poeta/ora La de IThome de

llecres oalel.t� bandejat per tothom,mor-iJ de gana i sempre d.istre-G.�ra

una ;jj.I0.8.tge exager-adamerrt pintoresca, pero -tanmat e Lx co Inc LdLa arab all0

Clue ntesp'eravem: avuf.j r-e s de tot aLxo , El po e ta , en corapt e s dTetziv2.r_

nos uris est r-amps , pot aer- ens dir8. : II ja has' comprat IGS ;.reiiBfoniq_ues

que et vaig recorrunar ? Com voLcu ,
. doncs, que la 'gent s

T interessi a

.,la poesia si el poeta Ia els possibles per nO'semblar-ho ••• ?
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J o ae p va.l Lverdu"

.. 0.,,<..'.1'_'. Bls -Gerrats
===========

�13 tcrr�ts estan desaparcixont. Un entrellat d'anten8s de televisi6,
12 �r0sbncia dels sobro�'�ics, los nacessitats dTO,pr�iitahlcnt, el nOli
concc pt e de caixons maqu.i.na.Ls per 8. ascensors, fan de aapar-e Lcer- e Ls en
c i.aadoz-s terrs.ts de 10, nostra infantesa. Puj ar: al terrat, aleshores que
els nens no v6iem gaires coses ni teniem la civilitzaci6 grafica d'2vui

.

1 11 I" 6 �,

16 d
'

1 '"
era un nu.r ac G, errcr-aca en un m n r a ou s a egries • ';:'1 c el era net ,
pas caven moLt e menye aut oraobils 1)018 carrers, les vibr-ac ions t ambe ar-en
mfri iaee , Jo havia viscut en dos carrers de L'l.e i.da i en pisos alts. Amb
POLIUGS erifi.Le s d ' escales ja erem al ter-r-at , J?eiem guerra e

'

indis i vi:
quer s , j ugave m a bo Les sobre el raj 01 irregule.r, api12.velll velles ca i.xe s
o ma.ravom volar e Ls coloms en aoue Ll, eel on avLat els avions de La ,'!:ue-

•

J' �

1"'1"£1 po sar-Len ratlles s im.at r-e s ,' I Le s escasses vegades que nevava moLt ,hi i'dieIJ. nano t et s de neue Are.,alllo e L fum de les xemerie Le e de calefacci6� e..c:, f7:l-
-la HeU 0 es fondria 0 foro. � en rninuts. lira e l.s Lnf'ant s no tenen,

par.jugar, ni el terrat ni el carrer.No tenen mes 'lue 1a imaginaci6
"

prefabricada de les historietes 0 de la te1evisi6. El terrat, era, abans,
un tros de pais meravel16s, de pais d

T

averrtur-a , on fins i tot podiem jugar a pilot a • 21, mori , diguin e1 'l ue diguin, e s va tancan't.



Sam a1 temps del puput, amics. A ia primavera plena. Mes de maig, mes de
.,

les flors, de la Festa r�ajor de L1eida, .'•• dels primers examans finals. 1

- - - .....

:.:�CALA DE MA El puput.

� Els antics castellans distingie'1 entre primavera i verano i estio
El verano era la primavera avan�ada, aquella primavera que ja presagia
les fortes calors,les quaIs venien tipificades per l'estio. Mentre que

primavera era el desvetllar primer despres me l'hivern.,----

• J

Quan pe� a�i apareix el puput, �estit �� pallasso,amb �l seU c�it una miGa

guturel i mgt�lilie;que de fat as un gemec enamoratt podem dir que traiem

la
,

I

dels armaris la roba de l'estiu. Com cada any, 18 calor ens sobtati no ens

en sabem avenir. I aixo es degut que aqui no tenim primavera, primera es

tacio de sortiea d'hivern • Aixo tampoc no vol dir que el mes de maig
sigui benevol. Tota la roba d'estiu se'n pot anar a la farmacia a buscar

aixarops contra el refreclai si venen les pluges. Total,que el puput no

garanteix res,si no es alguns cicles immutables Se la naturalesa ! les

faves, les cireres� els gegants i el marraco.
Quant al bon temps, no ens en adonarem fins al moment que les �ues alES
carreteres ens indiquin que ja son mes els de fora que els de �ins. Es a

dir� quan l'allau turi.tica ens congestioni i fastiguegi. fer� que hi vo.
leu fer, si les cases van per aquest cam! ? De passacla� diguem que quidia p e s sa , any empeny. Que .potser es la traducci�'" del cant d e L puput.



�scala de rna Exc�s- dfhigiene Josep Vallverdtl .

.

=

Primera declaraci6 aoLemne que fem : nosalt.res som de las persones que es

ren�ert. De tant en taut, perb ens rentem. Segona declaraci6 igua1ment so-
.

�

Lemne :. ens empipa _ que ens diguin quan xi com ens hera de r-entar-, Ja fa molts

anys que vam engegar a dida lesmainaderes i la dida i tot. Per-aix'b ens

rentem .quan , en consc fenc ta , opinem que ens cal. i ens sera benefici6s 0 be

ens proguira un plaer especial. Aix'b darrer no mmmF���mm gair� sovint,

per'b ,tanmateix,les aberracions h'umanes tamb� ens afecten ara i ad�s.

De les declaracions_serio�issimes-que h�m fetes ]?odeu inferj.r que no es

tem gens .cont'oz-mea amb Le s constants incitao i.ona que ens s6n fetes per

tQts els mitjans_de co:municaci6 massiva en elsentit- que' ens rentem mes,

que rejov'enim: La noatina pe Ll, amb cremes i p?-stetes, que .emprem_ sabons mi

raculosos que �ns donaran energia i e�s- rebaixaran centimetres de panxa,

que .ene ap.LLquem bar�etes' i raj olins deaodoz-arrta , Al capdavall ja veur-eu

_ com tots desenvoluparem a.Lxo que .ara se "n diu psicosi, i qu� a.Le temps del
" �

-

�

pa-lla i. d!31 vi-vi set.n Jeia mania, una manf.a donas, de .manca d'higien-e,i
anirem tots'suspica90s-pel-m6n,amb el nas esbata:nat,ensumant per veure si

e1 ve! -fa olor i examinant-nos constantment les. ungles i als genolls a la

:perc8.ga d'una mica de brtlticia. No -tanta higiene,si Us pIau, que La gent
Ja en sa�, de rentar-se,e11a sola!



]!;scala de rna
Mendigo i Fard6n per Josep Vallverdu

Hi havia una vegada' una empresa de transports per carretera que tenia ,

naturalment, una flota --no se pas per q_u� en diuen una flota- de camions.

Com segurament us haureu fixat, els camions solen portar una noms 'tots

pecu.Lf.ar-s , talment fossin. embarcaoions -batejades,. Aq_�ests'noms ,en'
.

I
castella 0 base q_ueden d allb tan rotund : "Los machosl1 0 be n£t"arrigoscuat

<.

N'hi ha alguns en catala, com Neus, 0 be-La mariona, la MQntserrateta,
,i altres f�lklorismes.

Be, aquesba. empr-eaa , als seus dos camions de llarga distancia, els va ba

tejar amb eLs noms so�ors de "Mandigo
It i 11 Fard6n". ;�ant l'un com l..!.al-
",

tre tenien ressonancies ib�riq_ues.' La circusstancia ver�tablement ocasio-

naI dtaq_uestes denoininacions dona, per-b, origen a tot de problemes: per

exemple, el Fardon semblava determinar els xbfers que el guiaven a fer to-
, ,

t� mena,d'imprud�ncies, a passar-se corrues de turismes,a entrar ales po-

,blacions baladrejant. En canvi, el Mendigo eohibia els xbfers, i era un

cami6 d'allb tan prudent i lent. Dones be, sabeu quin dels dos'camions va
-

�cumular mes sancions en un any? Ho endevineu, no ? El mendig0. I as que,

en aquest m6n, homes 0 mquines, tenen un desti. I qui est� destinat a
I "'"

"

rebre els cops, els entoma sempre.



per Josep Vallverd�

ESCALA DE MA
El mercat inesperat

El nen va sortir amb la seVa mare : havien d'anar no pas a passeig,
. .

Slno a

veure una antiga dida qUb ella havia tlngut,i que visitava la ciutat. Pero

com que hi estaria poques hores, calia anar-la a veure de bon mati. Be,la
bona dona,la vella, mmmm feia est ada en un pi5 mes enll� del Pont del ferro

carril, cap al firal.

L'anecdota comen�al quan l'infant va adonar-se,del tragi del mercat. El ne�

no feia sino obrir uns ulls com dues taronges. Tants de carretons, tantes

caixes, tanta estesa de verdures i de fruita ••• La mare estirava el seu fill

p era 81 menut romancejava. Ho volia veure, tocar tot.

Quan van ser delt del pis de la vella dida ,el nen a penes feu cas de les

moixaines. Tot era posar-se darrera el vidre de la tribuna per guaitar a

baix,per veure aquella vida glatint, aquell retaIl de verdor i de color tan

a l'abast de la ma .

La mare es pensava que tot plegat alIa que admirava l'infant era l'animacio,
81 moviment de la gent. Per a ella,e15 productes de baix eren com els p�o

ductes de taulell. Per; el que engrescava el nen ere la llibertat dels pro

ductes, alIa que els feia estar lluny del presta�ge del supermerGat. Per

aixh, quan s'acostaven els rels,i Ii van demanar els familiars que voldria,
ell va contestar, rapid:
- Un pis davant el mercat.



£SCALA DE MA
u

J sep Vallverdu

Lleida i l'aigua •

El meu amic va fer una ganyota i escopi tot el got d'aigua de l'aixeta' que

s'havia acabat d'em�assar. Va dir que tenia gust de clor, i que empestava.Li

vaig contestar que era un exagerat, que que s'havia cregut, que a tot arreu

desinfecten l'aigua. Va calmar-se,pero va reclamar una taronjada d'ampolla.

La gent protesten per un fet que per sempre mes sera evident al man : la des

infeccio quimica de les aigtles. Naturalment que l'��m de demanar, aquesta des

infecci6. Hi tenim dret com habitants del planeta blau •••

iambe tenim dret a demanar ,ue les �igues dels rius siguin netes, i ben

clares)i que no arrosseguin bromera, aquesta triomfant bromera que diuen que

baixa de Ealaguer. Hi ha pagesos a la branja d'Escarp que es neguen a regar

amb sequies del Segre i fan derivacions del �anal dfAraga i L�talunya per

mullar les hortalisses •••

[ambe tenim dret a demanar que els carrers de Lleida siguin anivellats de for

ma que quan plou no estiguem a9ocats, cada moment, a 18 dutxa produ�da per un

turisme �, un camia en encertar un sot dels molts sots que hi ha per la part

central de la ciutat.

Si, _LLeida est� malament d'aigtles. La. que bevem, la que baixa pel riu i la
,

que la pIuja diposita sIs carrers,esperant elrneumatic violent •••

Aleshores, per oblidar a�uests destrets de l'aigua,ens acostumem al vi. Per�

t
.

.

no ho estan,
aix� te dos perills : la majoria de vins estan adultera s,�, s�

ens malmenen el fetge •••
.-



ESCALA DE MA
Estudia, estudia •••

Hi he una veritable febre per estudiar: �an bon punt obriu una escola

del que sigui, tant s1 �s una avad�mia per apren�e a sumar i restar
com. una universita·t, les p.Lac ea s'acaben en un obrir i tancar d'ulls.
Petits i grans ,flacs i grossos, acuden a les classes del que sigut :

s'esta·posarit de moda l'educaci6 permanent, 0 sigui l'anar estudiant

sempre.

Per altra banda, ja des de les altures oficials, s'estan programant cur
sos i cursets de perfeccionament, transforruaci6 de mestres, eaucaci6 a

distancia. Aviat trobarem un pastor dalt de la muntanya que, mentre e1
ramat rosega l'herbei,escoltara amb el transistor no pas vap Festival de

Can96 ni cap serial, sin6 �a lli96 numero trenta dos del curs general
d'enginyeria quimica.

On la febre·dels curses variats assCl)le.ix nivells bs.rrocs.�s en als pai
aos anglosaxona, que tenen bastant de tem.ps.lliure, vull dir que el

pluri-esclavatge no �s tan imaginatiu com als patsos mediterranis. Alli,
j(_ ,. - •

com que la majoria acaba la feina ales cinc de la tarda, se'n van a es-

tudiar decoraci6,alfombres perses, reparacio el�ctrica,cultura de la

dinastia Ming 0 malalties deIs conills ·porquins. La varietat de cursos

�s- marejadora. I la gent,tan tranquil.la, segueix curs rera curs·amb una

constancia exemplar. Es allh del temps lliure.

Eis cursos variats d'educae±6 permanent nQ ens fan cap enveja. PeTh iienir

temps per· pensar que farem, si que ens €m fa. ·Ara com ara, tornem a La

pluri-�eupaci6 i al pagament de -11etres •••



ESCALA DE MA
Els guies improvisats •

.Bls guies imporvisats son aquells que ,sense que els ho dema:nin, donen in

dicacions. als forasters I8 r tal que trobin -0 no trobin- un 1ndr�t. Veureu

que a vegades un 'foraster ° estranger demana per un 11oc i el transettnt

a qui lla aturat, comenga a explicar-li com .m�s b� sap,on para aquella casa

�arrer, carretera 0 monument. Al oap d'un moment,ja hi ha una altra perso

DB. que hi interv� : aquest no l' han pas cridat, no te mot ius reals per fi

car-se a la conversa, perb aviat pren la lniciativa. Am.b mes gestos que.

no el primer in-cerpel.lat, movent els bragos ,el cap i cridant amb forte.

veu, -perque aix! sembla que el desconegut· ho entendra m�s fl6 - Ii fa unes

e�plicacions llargues·que podrien haver'estat forqa mes curtes • Al cap

davall el foraster 0 estranger sa'n va perplex, sense haver ent�s gaire
'be de que va, t ota aquella retbriea.

.'

.LIa yeritat es que no ·sabem explicar les coses. Gf:lsticulem; ens movem, :fem

mirri,.perb no expliquem les coses ame claredat i precisi:6. Caldria que a

l�s -esooles s
I

ensenyes a definir, .delimit:ar, perfilar eLs conceptes ,�o

bretot_ els fisics, sense n€cessitat de gestos ni de crits .• Que .r'eas an ex

plicar als nens les coses amb els braqos estiEats al llarg del cos i mo

vent �Ollles els llavis. I, quan fossin ,grans, que descrivi"Ssin- una senyora

sensermour-e amb, gesto_s o_nduiants; ,les. mans. Seria molt utile
.

Si -mai· sentau La temptaci6 de fer de guies, proveu de fer-ho .ROmeS amb pa

rauilies • Un prami a qui ae'n surti •••

f



ESCALA DE MA-
Les pagin'es de cadascun

Als diaris, entre wntida, rumor, exageraci6 i veritats profundes,hi ha
unes planes dedicades a espeoialitaGs. S6n planes publicit�ries, moltes

vegades pagades per algun gremi, agrupaci6,entit�t 0 marca comercial,
dedieades a la moda ales innovacions de la maquanarLa de construcci6
o als insecticides. Deuen tenir inter�s per a algunes persones, iridis

cutiblement, ,perb n'hi ha d'altres, de persones, que no se senten cr�da
des per c;,quell desplegament.

Especialment penso en les planes - 0 supleme�ts- destinats a promoure
una determinada fira, 0 una determinada moda. Si els talons de les saba

tea femenines s6n 0 no s6n en foxma de tap de sure 0 de ceba �s una ques
ti6 que, de cara a sagons ui, pot apassionar : perb jo em. pregunto qui
nes p�gines de suplement podrien fer-sq que interessessin tothcrm. Seria

ben b� impossible. Vuil dir que ,jortosamen't,els gustos no s6n igual' en
tothom,i que qui vol blanc no solament mai no pensar� a voler negra, sin6

- .r t -

'

que ni tan sols no pmmam sez-a capae d im.aginar que d 1 a1tres puguan voler-

10.
�

Per aixb, segurament, els grans diaris mundials publiquen els diumanges
veritables volums, de cent 0 dues-centes planes, amb seccions,ben defi

nides e: fins i tot repJartits en quatre diarisa,jll1DDutlllm apUats : un dedi

cat: a. pol:!tica i negocis, un a esports i discos,un a notes de societat

i xafarderies cinematogr�fiques i un de successos. Aix:!·la familia se'ls

'Pot .repartir i -tots contents: les pagLnee de cadaacu adontenten tiris i
bro�a:p.s.



Escala de l'''Ia Josep Vallverdu
VARIACIONS CULINARIE5

En un recent viatge, he pogut observar �ue a tots sIs hostals de la carretera,
oferien conill a la brasa, botifarra amb mongetes', all-i-oli, 110m 0 guatlles.
No he viet enlloc qu e ,com a menu, � p r-op o s e s a i.n un plat de cassola 0 de forn.
Em sembla que, si,a sabre, uS di�en' que una butifarra a la g�aella amb pebrot
ES l"especialitat de la easa; caldria que aquesta butifarra·fos una cosa de ,

• ••
1<' �categoria c�185tial; Qu�na "especialitat" BS ,aIXo ? Especialitat comporta un

sentit esperiial , d'elaboraci6 complicada D d'ingredients estranys. Una buti-
.

�faira d'aqu�5te5 � unes costelles les faig jo , tan suculentes com aquests hos-
tals, 8mb quatre caflyots de panis i tres p4,dr� emmarcant el foc. Una mica de
formalitat ens escauria.

Af e q e i xo, eric a ra, que c om e n c c d '

enyorar e'Ls guisats a .La francesa, que tenen

gustos refinats, que ofereixen una varietat i un aroma/products de malta pa-
.ci�ncia i dlun alambina� joc de recursos t�cnics. Guisats d'oca,o si voleu de

gallana, per� condimentats amb taronja, amb fruita seca, farcits, elaborats
lentament. I aixD hauria d ' esser alternativa de menu, no Ld e a I d '

una carta
.ej.p�per a rr ib an a la qual us, toca .d t arnoLj e r molt ·de diner i FI'M Jcc molt de temps.

Hauriem de tornar a la lenta' c u i.n e, lot aixo de la brasa £5 nutritiu i co n v e
,

de consumir-ho, ni cal dire Perb alternem-ho amb l'autentica� cuina,amb els

pro(uctes sortits d'una paciencia i d'un refinament. Que, en csfinitiva,fer
de quatrecostelles 81 plat 'obligat, III; no es .altra cosa que dissimular la

pre,ssa que tenen per VBUI'S "ns j a fo ra del restaurant.



EScal8, de 00 NO PA3:-3A ReS ?

L' cncurregat d t

aqueert re·Gall radiofb .. t.c ..::8 co.apba enur-e les persones ue

recpccten i valoren Is -tri;jD de La pr-eusa , I ({as en co.rpr-enen les di
ficultats. na de los COS0� leulJldn�G dificils, i desg"8.stadores, ss compon
dz-e un diari, go �s$ una pubLicaci6 d_iaria,di0nt coeea , buaean t noticies,
feat repo�tatges •• �

.

or� no e�s podem eo Gar de manf.f'e s ;;a:r as tor-a.ienn davant 10. repetidament
-SCt:..S30, auenite. us 13. prOJlS2 a 1a nostra ciutate No 10. vole....::. desvalorar,
insistin ; :paro hi trobem. a .nancar- eL rel:>ortatge 8., propb;:;it do moltes co

ses (
..
UB Jeuen pas saz- a la ciutaii , de 1l101ues persones quas i, an�n:i,m.os que

deuen fur COS8S interosGunts, de moltes onp�osJs l'acCivitat de 1es quaIs
�s e.Lhoz-a daaconeguda i pi:ctoZ'Goca pel cap buix •••

No podrie a estL::n.il.lar, eLs qui estimec.l la pre(.'1J[�, Lee pursones que en s6n
respous�b10S, que proctrressin donar-nos �ill r�trat do Ie nostrad�tat i
lOD nostres Gorreo (,_'0.0 t'o.s al m�::. cc.ap'Le t possiblo ? Alguna vu..;a'la els
nostros dlari::.. ens eor-pr-enen a2,'I'4dablomont a.rb un reportute;;e, una noc fcLa
C0i.1011tiuday una entrevis 1.10. Cie In. ClU2.1 0 0.0310 quaLa dadu Iia ':L-:lelcom ill�S (lue
no o,,-.biel1 aobr-e 11�ic a :.i. 818 11 idut.ans. oLur-Le.n ',:1.16 aiXD :f08 .:n.6s DO

vint: In cilirtic:..t co.nonca ja a .6ssf?l"'· grarl i hi (etten pr.wsar rtlolt0s coeea i
coae ties, ':;ldo los lue �S pouen con_.ar - que llOille's caper-en 01 periodL:diB
oapavf.Lau, I iLllparcial • ..eot sigal 1J6r. aL Loc cor-,

£1 que' he� dit vu adreq � a un milloraillont e tou 61 l10Jcre �mbit de
roltwionf;J socials, un f'::cGor im-portauGissim ete IeJ quaLs , cnm to GS eabem,
adn los iJ:;l.-f'or- :m:.-ci-ons �



scala de m �HUCAH A LA POhrA DEL COITVEH�

II

I,

II
It
I:

'

Ho fa mqlt em Grobu.:va de P2.S en un convent,per 8. uno. gesti6, i,montre
m'csp·ravn � la porteriH,va �ruc�r Ul1 home �ue uemanh por veure 01 supe
rior de l� ca��. Deillanant-li el,porter qU0 valia concre�a��nt, l'nome va

pal'la:c J "m:lS .)V'j.2.Gges '-.1.1).0 hLVio. de fer i d 'U.L10S dotvr!!linedes niGuacions
familiars.

/

Un religios 0 c.l>;jre Ii proporcion� 1.,1.:::1.0. basso. do nlenj2.r"l "hone va remugar
una illica p�rb ccaba un�nt-8e�� aub 1a b6ssa.

I,

- Perb g �s \..iua .mcara hi ha capcaar-es dels uo veno a .J1enje.;,r 10. sopa ?
-v<"l.ig dewaD.Q.r jo.

- I t2,n-(j ! Sempre s'on cIs matoixos : pi3rb no voLen , exacua.renf ,illonjar.D0-
Si-Gja..Tieu diners. Solen concur- La b.i ..;.tbriu ,-lue han de fel� un viatgc, que,
han e s naf malult$, que no t enen diners per 0.1 bitl1et de forrocarril ••• SL
aLs o:f, ....r-Lu lllenj 8..r s v ofenen • Volvu olD dinoro p0r beure-se' Is 0 poz- a13una
nitra coea, i ge:lerelmont s6n gen.t que j2. tj plat a baul.c ,

- iJoncs, per qu� no ols engegucu, 8i ho sabeu ?

�l religios va ajun�ar le� mans •

• w Bngegar, engegar,no Dot sere Bis hGm d'eScDltar, hem de rvpetir l'ofori�
tl0nt d '_1:;�lg"tl.n.u. coso. en (.J:3�oio, i 0upcra:r. (loue 1}21 die. 0 aI tz-e canvf.aran •

II

.

Si, amico,. encara hi .!J.:J. \.j,ui truea a Les portlJs dol conven t , com a l' .G-dat
1IitjUrlB; .. Sino q,ue aY'O. no �o per rof'ugiar-s'hi ni pel pl2.t do sopa: era 88

; per vour-e si poden 0snirar algun dura-!;'. Duri.:;;t que no eXidteix, pez-o ,

I,

I,

..



LE5 SABA TES

Em quedo mirant unes sabates velles, no tant, pero, que no puguin

portar-se : les sabates ,si hi pensem be, s6n una cosa fascinadora.

L'home les va inventar quan va comengar a civilitzar-se, es a dir,

quan, a� benefici d'una convivencia dificil, va protegir-se el cos

contra fred, calor,espines i codines. Quan diem sabates volem dir

tota cosa que tapi i reforci els peus • Modernament les sabates ben

poc varien de forma. Virtualment, tot el segle XX ha calgat igual,

i tot plegat els canvis es redueixen a punta mes aguda,ta16 mes am

ple, Sivella a un costat ,cordons 0 banda elastica ••• Amb les dones

fins ara hi havia un xic mes de varietat, pero avui dia)molts cops)

llevat d'un xic mes de talonet -que alguns homes tambe porten, cal

dir-ho tot la dabata femenina sTassembla mes a la masculina,en
el terreny de ITesport.

l �\ Esta content com un nen amb sabates noves, diuen. Tambe diem 11 no

el podien fer fora ni amb fum de sabatots" ; i quan una persona es

altament maldestra, diem que es un sabata.



L'ofici de sabater es de llarga tradici6 entre nosaltres :el sabater

pegot,l'adobador de calgat,el de les mitges soles i reblador de claus

torturadors encara eXisteix,sin6 que avui treballa un xic mes in

dustrialment, amb moles, afinadors, a psJ&,ie grapadores automati

ques,i aires una mica com d'enginyer fum electronic.
!

Els etimologistes no s'han posat d acord en l'origen de la paraula
r

sabata : diuen que es troba a tones les llengUes derivades del lla-

ti,o quasi a totes, i endemes en arab i en turc.

Quan una sabata es alta en diem una b6ta. Hi hague un personatge fa

m6s que sempre anava en amb les botes posades • I no era cap persona:

era un gat.



-.-

LA

Les claus s6n tan importantsJ�ue fins i tot per desxifrar un mi

ssatge secret ens cal saber la clau. La clau guarda secrets,es
un salconduit per entrar als indrets,i forma part dTuna frase re-

dundant ,repetitiva, expletiva "tancat amb pany i claull•

Els panys moderns s6n acerats, lluents, compac't e s i quas i, silencio

sos i, per dintre, tenen diversos jocs de molles i encaixos �ue

permeten un complicat � proces de desplagament per moure el

pestell definitiu.

Naturalment, nosaltres, �ue tenim molt de romantics,tenim msssim

patia pels vellls panys, rovellats, muntats arnb ferralla batuda

damunt lIenclusa, de forat en forma dTarc de ferradura i esparrec

llarg. AlIi hi entraven unes claus monumentals,de pes i de consis

tencia,i els dos tombs �ue els obligavem a fer desvetllaven una

doble remor com diesgarip,i �ue acabava en un silenci contundent.

A�uells panys no fallaven mai, eren molt exactes en el seu funcio

nament, com els rellotges Roskoff. I espanyar una porta guarnida

I'



amb un pany diaquells

��q�S/£L47 d amb un bon

A la ratlla mes vetna

era una proesa. Calia, tanmateix, que us hi

perpal.

a nosaltres, per ponent, ales comarques de

la frontera ar�gonesa, la gent sol dir "cllau". I si voleu una mica

de musica penseu que la pega pot estar composta en clau de m:m:qikrfun.

"sol",per exemple.

El clauer avui dia es un manyoc de petites claus muntades en un cer

col de forma fantasiosa,pero antigament el clauer era l'encarregat

de les claus,i en carretejava un bQn plec.

Quan els cardenals es tanquen per elegir Papa,hom diu que estan en

conclau ( llati "cum Clave") es a dir, que estan ben assegurats i

tancats 0, com diuen a Valencia "De tot 10 m6n fiau,i dos vol-

tes a la clau". pero, al cap i a la fi,aquell qui elegeixen,haura

de fer honor a les claus de sant pere ...



EL 1

Qui no te un boligraf, avui ?

El boligraf,que va neixer despres de la segona guerra mundial, ha

acabat imposant-se definitivament i esdevenint un objecte imprescin
dible : hi ha une1generaCions que han nascut sota e1 signe del boli

graf. Hi ha unes altres generacions que van neixer sota el signe de

la ploma estilografica, i encara unes terceres que havien vist les

plomes dTacer amb manec canviable ( 0 viceversa ).De fet,aquests di

buixants que admirem tant/que fan historietes grafifJues als diaris

dibuixen amb plomes de rnanec canviable. leIs tractats entre palsos

i les preses de possessio del� caps d TEstat i els decrets d Tltmportan
cia son signats amb plomes estilografiques,no pas amb boligraf. Fins

fa poe els notaris demanaven que hom estampes el nom amb ploma,no pas
1

arnb cap aLt r-e; atuall d escriure.
,...

pera una p ploma es tambe alIa que cobreix la pell de les gallines

i els ocells. Naturalment, aixa es la veritable ploma.Abans de la in

vencio de la plometa d1acer,les plomes eren d'anec 0 oca�i els feien

punta amb uns ganivets. Quan escrivien grataven desagradablement •••



[SCALA DE rnA La porta

Josep Vallverdu

He anat pEr empenyer la porta d'una oficina i he vist el r�tol
consabut : tanqueu la porta si us pIau.
Quan en un pais cal recomanar a la gent que tanquin les portes,
malament rai. [1 raonament es ben simple. Si una porta pot obrir
se,es que estava tancada,i les portes tanquen per una finalitat

,

sempre basica : protegir la intimitat 0 protegir del fred.
Pera hi ha molta gent que creu en els drets i no en els deures:
creu en cl seu dret a obrir una porta per passar a l'altre costat
pera sospita que no te cap� obligacio de tancar la porta una vega
da ell 0 ells hagin passat.
Una temporada en que vaig haver de viatjar molt en tren m'adonava
que les portes dels vagons,-aquells vagons de fusta- eren obertes
per molts passatgers pera no tancades • Aixa em feia posar nervios
i fins i tot imaginava un invent demoniac,una mena de celula foto
elkctrica 0 camp magnetic que immobilitzes la persona que no tan
cava la porta i la fes retrocedir fins a fer-ho.
L&home va inventar la porta per tancar-se, per defenaar-se, per
sortir d'una vegada del tros de sac 0 la cortina. Doncs, si es ai

xi, tanquem la porta. Sospitaria que els dispositius amb molles
elastiques que tanquen la porta per flexio han estat inventats
per algun desenganyat que va creure que malgrat la recomanacio
�epetida, mai, pera mai, la gent no aprendria a tan car les portes
que havien obert •.. ! aixa que la saviesa popular diu que, quan
una porta es tanca,una altra se n'obre •••



per Josep �al1verdG
t5CALA DE MA

Les nostres carreteres son possiblement les m�s congestionades de camions

de tot Europa: ni cal dir que amb aixo volem dir,que hi ha/m�s camions

per quilometre quadrat i per autombbil de turisme,que a molts d'altres

llocs.

o po�ser es que son mea visibles ? tn tot cas, quan circulem en els nos

tres utilitaris,allo que m�s veiem en el paisatge son camions. ues dels

veIls elefants ,lentissims, decantats cap a un costat, dels recaders �e

poole, fins als modernissims de pinsos 0 als de les foneries i metal�r��
" ('::B:9iFC� W Pais Bas c ,t an llargs, t an llargs, que el s n i cap el nom de

l:empresa i tot als costats •.•

De tota manera, no hi hauria tants de camions pel pas, 51 tingu�ssim
una xarxa de carreteres adequada a la concentracio humana i industrial

de Catalunya, si la comparem amb la resta de quasi tota 13 geografia
de les terres de l'Estat espanyol : diuen els economistes que en e1 ma

teix espai que a Espanya hi circulen 50 ve�icles, a Catalunya n'hi cir-

culen 500 �s a dir,el verb circular potser �s massa optimista. Hi son,
.. .

alXO Sl.

t-a un any va voler-se fer una campanya a base de "senyor camioner" 1

d'anomenar-los "cavalIers de la ruta". Els camioners ,en principi, com

professionals,condueixen b� iamb prudencia: en principi,�s claro No cal
I

ni ells no necessiten, que els diguem "cavalIers" de res. Estem, aixo
si,conven�uts que son els primers avorrits de la congestio v�al.
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iiL::Jf'c:;SCivals son a l'or\dre del di.a , N�hi 11.8.. 8. tOG ar-r-eu , en 't o t e s

les esferes socials � e conbmi.que s L, soorot, 0 t , de to lis ellis t e.ne s i
J •

,.

L
r-, J.. ih2r;u82n�aclons. es Ies�es s an convertit en festivals. Ho es diu

.;}'e;3ta e.e La ilor, sino �'est ival de 12. tarongina. Arab eL pretext de

-,�y..;::l:';;QVQl s.ljlOa;8m0n� de �ent,o :p� '��� �'�I'lJlee;£1,;r m(jlb� g�rrb, r;;1;J $l�so=
TlldUGS,.mes a c t i.us d'ul1 indrGt munt cn un festival, s i.gu:i de canno , si

cui de c.;:;.rtn:lica, s i.guf. de mobles 0 de soroll. A no se Quina banda

v2..ig llegir ,lue en un poble de W-o.rcia havien ceLebr-at e L Fe s t LvaL

del J:lebro i:; Vermell • .Gn un poble de Cas-Gella hav i.en fet e L 1'e3 G ival

de 103 Cigonyes. Cadc fes t ival s
T
as s eaib La com una go Ga d

i

aigua aL S'

f'est LvaL ddL poole del cos GS,t. Hom no nona 'villa' comissia de i!'estes,

hom dernane una subvenc i c aLs 'organis.l1es oficials, hom fa uns cartells

i, sooretot, hom elegeix una lImisS". La miss, sobretot � La cosa a_

.lJ.8nag8. arab avorrir el public, i fer-nos desitjar que a.Lgun d i.a de

se celebri cap festival i les'noies siguin aixQ : nomes
,

",

].1.oies.
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Escala de �
DE CARA AL METRO

Cada vegada que vaig a Paris - al cap i a la fi bo es que qui, com

tothom, n'ha vingut, hi vagi de tant en tant - cada vegada que vaig a

Paris, dones, pujo al Metro. Voleu fer el favor de no interrompre ? Ja

se que per pujar al Metro cal primer baixar,perb el fet es que m'enfilo
al Metro. I ni cal dir quan vaig a Barcelona 0 a lf�drid.El ��tro es el

gran invent de les ciutats grans. Ales ciutats petites, ja ho veieu,
autobusos lents,mes lents encara per la molta profusi6 de turismes i

camionetes i pels semafors.Un dia vaig voler donar el tomb a L�ida:
el vehicle de servei public que em transportava va trigar vora mitja
hora per fer la circumval.laci6. Hauria trigat menys anant a peu,ja
us ho dire.
La soluci6 es el Metro: ara bel per tal que un l�tro.sigui rendable,hi
ha de pujar cap a un mili6 de prsones al dia. Per aixb els Metros nomes

existeixen a Tokio,Paris, Londres, Moscou 0 Nova York,o ales capi·tals
d1Estats i de regions de capacitat humana. Taut be que ens aniria un

Metro,a Lleida. Un Metro que aues de la Serdera a l'Avinguda de Madrid

i una segona linia que agafes des de Mercolerida fins a la Mariola.O,
mes be encara, un metro que fes el tomb de la ciutat. Ni ma que fos

un Metro petit6 •••Si el comen9�vem i despres resultava que no calia

posar-hi vagons perqu� no era �endable, sempre hi hauria el consol de

tenir uns magnifics tUnels 'per apareaments ••• No crec que hi perdessim
gaire,no,la veritat.



....n aqueot sen:tdt, pural .. LeLa.nezrb a La tiasca lite:d..r ta , et , t

que no es ne_$/i;..va nad, a 1 facci6 pt.\blica, a ptBr-t.ir del 1916 se sent

cridat a La polf >10ft case.La 'uis ,,$I. idE) coneeLLer- de 1 'Associaoi6 Cl.ll�

tural Cataluuista de .I}leida: havf.a antr t en conuac+e amb Frat de La

Riba,i e1 oeu darrer de�ti estavti. marcate �s -31egi.; dipuiiat ales

GorGS per Br:..I'celo!lQ i represenlia .La capinal ca. a.Iana ,d,Js de 11"t scva

:r.orta i ar'r-odon.Lda per-eonaLLsaf Lle Lds. nana fins al jJiroctiori Lnpo aa s

pO.:L gen __rul Pr Lmo de ltivere. el 1923. Sirrru.l-.;aniament -eL vc to i:'i,;:!;tlrar

com di.rector 0 president de molts:::: enllitats: Ca�ino,� Centre ....xcur-at.o-

aiats, etco e�o •

. ·oria: uuaa ceo La er-,Ganti-se de no podez- concLoune 10 -ta..Jca de

traduir t,ot Jhak-JG peare ..

D +- -1r'� ""·';ffJ.l'1'">'1, doncs , 't"Io-i-se .... · nthi ha proll amb.rvr co -lOU':'fsr a cellurar ..L.Ct. .......O ...... � .... J;' u ...

uixQ '�.lu.� hen dit. :Jlorer'--'. i Galiciu'l) advoca.t , 110m"" _>iblic, escr-totor-,

po_0ta. ..)Sp..;cihJ..w.8nt, 'jlleida.� il .. lustire •• GA(lUEH:rl:l traG en 6�1 ovidunt

en L" au�b�'ltica conversi6 de ..,Jag! 100rEll a en- sLlbol 1 idol



/

I"'Pl1.t, Po}.'"' l'O"'1G'"j i e l r- "''-CY,1.,J:'8<;"! de X'0�l;_-:�'"'J<:l('j_n:'l<".

'I" ..... rr': <:ll� homo s , 8-)1'1. r'o ""ri�-,(',n ('l;: Ae }('c, ""el1'""�<:lC'j"'''1r! r,f.e. VAl_!0C:<9 ,..,1.-. n·j_

v=rrt i,alhoX''''7 'l.""orte''l nOilc\ 8ll,'"';1.C"" 0e vir<i6 'i. Tp.jnvono-i.:irOJl eJ C,..,'''t-i_1 ....,n''t i

81 cn�tin8nt aO 108 obre�.

ElF' """onerp� C 'obreq pC'CTtteC! �"'lrhe '''\<:l'''''''€'11. � en -:�n·I�f' rGn"'.i�:el1.(>�? ::_1e::: f; Ter0}'l+s
LA P oes�a obrB la marxa, 1 despr�s segueix el teatre, Ie novel.Ia

i, finalment, l'assaig i les obres d1investigacie-divulgHcio.
Les condicions socials, hist�riques i. ambiantals de Ia nastra comunitat

cultural,han decantat els valers joves e la critice i Ie investigecio,pot
ser mes que a la literature pura, de creacio : implicats en una campanya
universSl per la ju�ticia, per la sinceritat,i dcsitjoso� de no combregar
amb rodes de mali, els joves estudiosos sthan llan;at a Ie contribucio per
a l'esclariment del nastre passat,les nmstres dades socials actuals, l'eco
ncm i a , etc.

Manuel LLadonasa i Vall-llebrera pe tanya aquests equips joves, a aqu�sts
escamots estudiosas i objectius, critics, disciplinats i austers. EA molt

poe temps ha assolit el Ilme de professor universitari i actualment �s el

Delegat de Filcsofia i Lietres per a LLeida. U� t;eball seu, HE: Congr�s

Anarquista de sants de 1�18 n he guanyat fa uns dies el premi Nova Teira

d'investigacio sabre el mon del tteball. Sabem que hi ha tres prarris Nova

Terra L "atsrsament d eLs ha tingut lloc a Barcelona, j un t amen l7-cdJ;�_

l'ANtoAi Balmanya, �emes ped��6�ics Carlss [arad so re iri-

talitat.

Es sign�fi�atiu que a Lleida, fins i tot eis qui 5'hi han quedat, ,van sobre

ssortint,i ee 'van imposant, dins i fora de la ciutat. No es pas facil de

triomfar en un premi d'abast territ,rial qUE encleu tota la zona:catalanofona

i al qual cada any hi concoiren' t�eballs de v�lua. A la generaci& anterior

que ha fet tant pe� dei�ar ben alt'el nom de L�eida, succeeis ara aquesta
altra genraecio mes critica i que enfoca el seu desvetllament vers uns altres

hmritzmns.

Professor d'Histbria, Manuel lladonosa se sent inclinat a treballar sabre

131 segle XX, amb una dedicacio a la historia prolitica ,la dels partits, dels

sindieats i de les convulsions socials. Molts anys de manea d'informacio i

fins i tot d'ocultaci6 rpura i simple d'uns fets historics havia deixat un

1 amentable blanc en les pUblicacions d'hist�ria contemporania,i a� est buit

es v� omplenant, mitjan;an� les investi�acions, tesines, treball en equip,
4st�d!stiques, orientats molts cmps des de les c�tedres �nive�sit�ri8s.
E1 no�tre paisat immediat es va transparentant, doncs, gracies a treballs

L..
com aquest de Manuel L1adonosa que esperem de veure pu�licat ben aviate

I, cem haviem prom�s, �eus-nos aei en la petita roda critica sabre el �mmm

text de LL..adonosa suera premiat.


