CAMIN.S

tava el nom de jugadors del Real Madrid, L|IIC in\s;iltres
tüts érem del Bar^a.
De Cotes mañeros el que mes en.s gradava era jugar a
"estarrecam-se-le.S", que es jugava al costar de l'església
parroquial, l'únic espai tancat amb tres parets que permetia que dos grups de nens, separats per una línia divisoria,
es ciressin una pilota petita; quan la pilota estarracava a
lui nen aque.st, a l'acte, quedava climinat i ple^'ava de
jugar. En Liiiís, conegut amb el motiu «la Rateta» per la
seva agilitat i picardía, era el que tenia mes puntería.
Sempre guanyava i qui guanyava adquiría el dret d'cxigír
al capitá de l'equip contrarí que fes all6 que l¡ ordenes. En
ia mesura que cns feíeiii j^rans anava progressivament augmcntant la perillositat de les penyores. Abans tot consís'
cía en anar a tocar el timbre d'una casa de senyors o dir
t¡ualsevol beneíteria a la primera persona que passés per la
plaía, pero al final vam perdre del tot la innocencia i es
van comentar a crear situacions de risc: es va comentar a
aprcndre a jugar a la vida de veritat.
M O N T S E R R A T LACOMBA
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Ara bé, en aquell Cemps, en cas que un nen hagués dit:
••voLs jugar al camí amb mi?». L'altre no l'hagués entes de
cap manera i el mes probable és que penses que li volía
prendre el peí. En cls camins, només, s'hi ptidia correr o
caminar, bie bague tl'esperar mtilts anys perqué algií em
proposés jugar amb el «camí» i aíxo és el que acabo de fer.

A G U S T Í C A S A N O V A I MASFERRER

Camins.— La Revista de Girnna m'ba demanaC que escríguí un arricie, com si es traeres ^.l'un j<.)c i, al mateix
temps, se m'Ka donat la páranla camí. una suggeridora páranla, perqué esdevingui el recurs literarí de Tescrit.
M'adono que les persones tenim dos camins: un recorre el passat, va sempre endarrera, aquest és el camí de la
memoria, i l'alcre s'adre^a a l'esdevenídor, és la senda seguida per la imaginació. L'bome esca permanencment al
bell mig d'una cruílla, a vegades s'esllavissa Can dol^alol^ament com tormentosament cap ais records de l'ahir c o m ^ ^ V
es veu estirat per la imaginació que se l'enduu caip
u^W
temps i un espaí joiosos que encara nt> son.
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Aíxí, dones, mesclaré memoria i imaginació per
tle jugar amb aquesta páranla que no la puc, ni la
canvíar per cap d'altra. Aquesta és una joguína m^
na, ja que quan era petít no n'hí havicn amb aq
nom. Les nostres juguines portaven altres noms: píl
espasa, pedra, camió, corda. Quan se li deía a un ci
pany si volía venir a jugar a la pilota, ell sabia el que
pressavem: que aniríem plegats al camp de fútbol on tr
baríem mes nens per fer un partit. Tanmateix, en aquel!
anys, al meu poblé no bi havia camp de fútbol i anomeniwem -camp de fútbol» al pati de les Escoles Nacionals i a un prat ais afores amb arbres que feíen de portería. Com ens agradava tirar xuts a la pilota! A un li
déiem Ramallcts, un altre era en Kubala i, també, hi
havia en César, que feía gols amb el cap. Ni un nen por-
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