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Gentballantal Centre CívicSantNarcís. el febrerdel 2000.

Catotze quadres Inconnexos
entre l'envelat i la discoteca
MIQUELTORNS

Les tavernes, els cafés i els casinos. La brisca, la manilla i el canari. El foot-baü, les sardanes i els balls de
saló: pasdobles, tangos, xotis, xarleston i foxtrot. El cinematograf: pel-lícules russes i films americans. Les
festes majors. La Setmana Santa. Els cagadors i els excursionistes. La radio, la televisió i elstocadiscs. Les
sueques i els primers bikinis. Els carnavals. Les llars de jubiláis. Els móbiis i les webs. Les macrofestes i les
pastilles. L'alcohol del cap de setmana.

• » R E V I S T A liE GiRONA

c»

376

¿3 NU-\1. 2 0 0 MAU;-ILINV 2 0 0 0

ELLLEURE

Quadre 1.
Rostres satisfets
passejant amunt
i avall, amunt i avall
El desastre colonial no ha siimit el país
en una tristor generalitzada. Tot al
contrari, ralleujament predomina entre la població. Al poblé les coses van
for^a bé, la industria exporta, els treballadors cobren un bon sou per vuit
hores de treball i les dones s'han fet un
lloc a la industria. La guerra europea
encara tardara uns anys a desballestarho. Aquest estat d'ánini posidu es reílecteix a la cara deis ciutadans que
apronten les ultimes hores d'aquesta
tarda de diumenge per desfilar passeig
amunt, passeig avall fent la volta peí
carrer de la Rutila. Els joves van per
grups separats, les noies al davant,
aconipanyades de les mares o alguna
germana mes petita, i els joves al darrere, fent brometes i esperant alguna
mirada o algún gest. També s'hi veuen
famílies completes, algunes, poques,
amb la mulata portada del Carib que
arrossega el cotxet i la mainada, tota
una novetat. La canalla, els auténtics
reis del carrer, jugu en a boHHcs, a bclií o
amb la baldufa, s'empaiten i s'esbatussen i, quan se'n cansen, es remullen els
peus a la platja. Algunes dones han tret
al carrer la ftista de cosir i quatre cadires per jugar a la brisca i repassar tot
aquell que se'ls posi per davant.
Les tavernes, els cafes i els dos
casinos, el menestral i el deis senyors, están plens a vessar. Alguns
juguen a cartes, la manilla o el canari
de pocs calés; altres es limiten a feria petar davant d'un got de vi, un
vaset d'anís, un rom o una gasosa
ozonitzada, una de les novetats de las
temporada. Es beu, pero no es pas
un país d'alcohólics. Hi ha els borratxos habituáis -els de vi acostumen
a ser mes pacíílcs que els de licorsón mes aviat discrets, no c o m a
Suíssa, on el doctor Forés fa poc que
demanava al govern que s'habilitessin uns vagons especiáis en els trens

Lafestadel'ArbredeMaganetdelaSelva, l'any 1918.

del diumenge a la tarda per poder
e n c a b i r - h i els b o r r a t x o s i q u e
d'aquesta manera no molestessin la
resta de passatgers. U n coMega li va
contestar que el mes adient seria habilitar un vagó especial per a la poca
gent serena que hi viatjava.
A la tarda hi ha hagut partit de
¡oúi-haU entre el tcoiu local i el de la
capital: és un esport acabat d'arribar
pero que esta guanyant aficionats i
pracdcants amb una rapidesa impressionant. Després s'han ballat sardanes
al passeig, animades per una de íes
dues orquestres de la població, i a la
nit, abans no comenci el ball al Casino, n'hi haurá una altra sessió. Les
ballades nocturnes son un deis entreteniments que ha facilitat l'arribada
de l'electricitat. L'altra és el cinematógraf. Ja fa tres anys que és va
instaMar una petita xarxa d'cnlUnnenat eléctric ais principáis carrers de la
ciutat. Les lampades d'arc voltaic varen substituir la iMuniinació de gas,
q u e feia mala olor, una Uum mes
aviat escassa i era molt perillosa.

El cinematógraf ha estat el gran
espectacle d'aquests darrers mesos. Hi
ha una sessió el dissabte a la nit i dues
el diumenge, tarda i nit. El diumenge
a la tarda s'omple d'homes, dones i
criatures que gaudeixen amb les patacades deis herois del cine mut i es p o sen a somiar amb les lánguides mirades de les vedets. Es un guirigall. Els
mes afeccionáis prefereixen les sessions de nit, on a mes de gandir tranquiMament de l'espectacle fumant un
bon cigar, poden demanar qualsevol
beguda al c a m b r e r de la sala. U n
q u i n t e t de músics a c o m p a n y a les
peMícules. Els dies mes assenyalats,
entre peMícula i peMícula I'empresa
contracta una companyia de varietés
que interpreten les cani^ons de moda.
Ja fa uns quants estius que cada
diumenge hi ha ball al casino menestral. Es el moment mes esperat per les
jovenetes i, sobretot, per les seves mares. Les dones es passen la setmana
entre la fabrica i les feines de casa, i el
ball del casino és la seva única oportunitat de fer vida social. Amb l'ex-
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cusa d'aconipanyar les nenes es converteixen sovint en les protagonistes
de la festa. Es bailen polques, pasdobles, llancers i alguns altres balls amb
noni estranger. El rei pero, continua
sent el vals, les creacions de Johann
Strauss -un músic que, per cert, no
sabia bailar-. Quan el casino tanca les
portes i la gent, tot xino-xano, torna
cap a casa emboticada amb la flassada
groguenca de les lampades d'arc voltaic, arriba l'hora de ca 1'Adriana, ca
la Neus o la Mamá, les tres cases de
putcs, de barrets, senyoretes o nuvtolcs
que es mantenen actives i entretenen
la població. L'Adriana i la Mamá son
mes senzillcs, mes económiques, mes
a I'abast deis treballadors de les fabriques. Ca la Neus és altra cosa. Canyella fina. És concguda a tota la provincia i atreu gent de les poblacions
mes allunyades. De ca la Neus el primer que impacta és la decorado i el '
mobiliari. Després, el preu. La presentació, com assegura la gent que la
visita, és niolt bona, amb velluts de
colors vius, vermells i granatosos, per
tot arreu, catites de qualitat i miralls i
cornucópies que retornen imatges
que mes d'un s'estiniaria mes no venre. Les noies, no cal dir-ho, están a
Tallada de l'escenografia i la seva higiene está garantida. La higiene deis
tres prostíbuls la garanteix l'Ajuntanient amb la visita setmanal del nietge que revisa l'estat del personal.
Les mestresses son les mes interessades a donar garantios sanitáries
ais clients. Els hi va el negoci. Si algún client agafii una malaltia venéria
no dubten a atluixar els diners que
fan falta per tapar la qüestió.
Al poblé no se'n tá ni de mes ni
de nienys amb la qüestió de les putes. El qui vol i pot hi va, i el que no
va fent la seva. Per ais joves és un lloc
d'aprenentatge i per ais casats una
distracció, Túnica oportunitat d'esbravar certes energies. Si hi ha algún
lloc on els homes poden fer correr la
fantasía i practicar el sexe d'una forma mes esportiva és el bordell. Les

dones, no teñen ni aquesta possibilitat. Els joves les freqüenten els caps
de setmana i en surten cantant, cridant i empaitant el sereno. Els casats
hi van entre setmana, d'una manera
mes discreta, menys soroUosa
Quadre 2.
Unes festes completes,
amb almoina per a
pobres, malalts i presos
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A la part alta del cartell, envoltat de
motius floráis, hi ha l'escut de la ciutat.
Al costat esquerra hi veiem un fons de
decoració floral impresa en color groe
que recorre el text per sota. Al costat
de l'escut, el nom de la ciutat, i a sota,
el de la patrona i una serie de dies, del
7 a r n , de la segona setmana de setembre. Tant Pestil del cartell com el
ripus de Uetres encaixen amb aixó que
ara anomenen el modernisme.
Le^ Testes venen animades. En
aixó cüincideixen tots els diaris. La
ciutat viu relativament be i la guerra
europea, que está a punt d'esclatar,
encara millorará la sortida del textil.
Després ja vindran els aldarulls.
Aquest any, pero, les festes son molt
especiáis, ja que fa poc mes de deu
mesos que s'ha inaugurat rúltim
tram del ferrocarril que uneix la
ciutat amb la capital, tot un esdeveniment social que concentrará moka
gent de fora.
S'anuncia un tritUeig (repic) de
campanes per a les dotze del dia set.
A la tarda hi haurá un repartiinent
d'almoina ais pobres, malalts i presos
seguit d'una passada deis nans, gegants, cavallins i banda municipal. Les
exhibicions publiques de la farándula
son deis actes amb mes predicament
d'aquestes festes, seguits anib entusiasme tant pels grans com pels petits.
Després de les solemnes completes, amb presencia de les exceMentíssimes autoritats de la ciutat, hi haurá
bailada de sardanes, il-luminacions i
diverses funcions teatrals al Teatre
Principal a carree de la companyia de
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Cartell de la Festa Uajord'Olotde l'any 1917

la Margarida Xirgu, una actriu amb
un gran renom d'en^a que va estrenar
La reina joi>t\ d'Ángel Guimera, fa
poc mes d'un any.
Les il-luminacions de les places i
carrers principáis encara son motiu
d'encantament i celebrado, tot i que
ja fa gairebé una década que es va
instaMar la primera xarxa d'enllumenat públic a través de sistema eléctric.
A la matinada del dia 8 hi haura
Falbada, amb la banda municipal i la
del regiment d'infantena d'Ásia de
Girona. Unes hores mes tard, bailada
de sardanes, exhibicions de balls tipies
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i concLirs de sardanistes, tot aixó abans
de l'ofici solemne que es celebniíá al
niií^dia. Ocsprés d'un diñar tan abundant coni el d'aiiir, cls ciutadans que
decideixin sortir de casa podran L^audir d'una digestió CranquiMa anib un
conccrt de sardaues. Cap al tard hi
haurá una processó general, i després
de sopar les iMuniinacions, les funcions teatrals i els balls Eornaran a concentrar la gent en els diversos carrers i
iocals socials de la ciutat.
Del p r o g r a m a per al día 'J cal
destacar el XXIII Certamen Arcístic-literari, un acte q u e congrega
moita gent de tora, i mes un any
com aquest, amb enlla^ directe per
ferrocarril. Mes sardanes a I'hora del
vermut, i després del diñar, concert,
seguit d'una Gran Corrida de Novillos amb prinieres figures de la tauromaquia nacional. Després de les
sessions de ball ais diferents locáis socials hi haura, a les 9 del vcspre. el

Caitell de la Setmana Santa
deGirona.de I'anyl946.

Hoquei femeaí sobre patins a la pisla de la piscina de Giiona, l'any 1938.

Ball Pía, un esdeveninieiit molt arrelat on participa !a flor i nata de la
ciutat ("Aviso importante. Será preciso para asistir al Ball Pía usar traje i
sombreros negros. Se prohibe la asistencia a los menores de doce años»).
Tot i que fa uns anys uns anarquistes
van intentar boicotejar-lo amb explosius. la majoria de la gent de la
nostra ciutat s'identifica plenament
amb aquesta desfilada, amb aplaudimcnts entusiastics al llarg de tot el
recorregut i conientaris inacabables
sobre Telegáncia deis uns i la poca
tra^a deis altres.
Si tot va bé el Ball Pía acabara cap
ais volts de les onze, i els participants
i espectadors podran gandir tot seguint amb un magnífic castell de focs
artificiáis, que donara pas a una altra
nit de ball, cant en e! Teatre Principal
com a les diterents societats.
L'últim dia de la festa destina
bona part del matí ais jocs de cucanya per a la canalla. Tornaran les
sardanes i l'ofici, i a la tarda, l'acte
mes esperat será la segona corrida de
iioi'iHos, amb ims mestres de la tauromaquia diferents deis del dia anterior i deis quals es donaran mes
detalls en cartells i programes. Trisagi, mes iMuniinacions, mes sarda-

nes, funcions teatrals i balls c o m pletaran els actes festius del penúltim dia. L'endemá. com a cloenda
de les testes i per respectar el cansament general que arrossega la majoria de la població, els actes serán
mes senzills, a m b una audició de
sardanes al Piral, la tornaboda general de final de festa i mes sardanes al
vespre per acabar amb la iPluminació deis jardins del Pare.
Tot i que els partits de fool-lhdl. habiaials en els pobles de la costa, encara
no formen part deis actes ti'adicionals
de les testes de les poblacions de finrerior. a partir d'aquest any, a causa de la
constituciü de dos clubs dcstinats a
aquesta mena d'esport, FSport Club i
el Deporriu -tots dos d'una clara militáncia carlina-, el fútbol comentara a
ter-se habitual per aqüestes festes i durant la resta de l'any fins a convertir-se
en Factivitit lúdica predilecta de la població. Timbé hi haurá una carrera ciclista i al Saló Ideal Park s'lii taran funcions de cinematógraf i espectacle de
imivicí. Les sessions de ball, els concerts
i les innombrables audicions de sardanes estaran animades per La Principal
de Sant Feliu de Pallerols. La Principal
Olotina, La Farnense, la banda municipal i la del regiment d'Asia.
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Quadre 3.
Pioneres.
La primera florida
Recordó perícctament l'enrenoii que
es Vil crear a casa el dia que els vaig
dii" que volia estudiar, que havia decidit nía trie ular-me a la Normal. Em
cenien reservada la feina a la botiga de
mobles del pare i aixó els trencava els
esquemes. N o era gens habitual que
les noies estudiéssim. Va ser després.
anib la proclaniació de la República,
que es va comen(;ar a parlar de Talliberanient de les dones, la llibertat sexual i altres coses per l'estil. Es va
produir com una mena de despertar
general, c o m si una aleñada d'aire
frese hagués entrat de sobte en una
habitado vella i resclosida.
Recordó que el que niés em va
impactar quan vaig c o m e n t a r els
meus estudis de magisteri va ser la
separació entre homes i dones que
hi havia a les aules. D'altra banda
l'ambient era magnífic, i les ganes de
treballar. enormes. Teníeni la idea
difusa i, potser, massa pretensiosa
que estava a les nostres mans treure

Onze homes i una dona a la Molina, l'any 1932.

Matxa deis 40 km, de Banyoles, l'any 1983.

Catalunya i Espanya del retard historie que arrossegaven i poder-nos dir
de tu amb els pa'isos niés avang'ats
d'Europa. La voluntat pedagógica
deis professors i alunines de magisteri era fenomenal.
j o tenia un ulmo des deis 16 anys
o potser d'abans, aixó no lio recordó

gairebé. Eli va ser fonamental a l'hora
de d e c i d i r - m e per remaiicipació i
posar-me a estudiar. Teniem la idea
que formávem part de i'avantguarda,
una avantguarda desuñada a canviar el
runib de la historia. De tant en tant,
ens reuníeni amb un grup d'intehlectuais a la Dcvesa -poetes, escriptors.
pnitors, estudiants...- per parlar de literatura, d'art i de política. Ens lio
passávem m o l t b é . Ens passávem
moltes llores Rambla amunt i R a m bla avall, passejant i parlaut.
Recordó que vaig ser una de les
fundadores del grup excursionista.
I^e fet, com que éreni can poques les
noies que ens movíem, ens cridaven
de tot arreu i participaveni a totes les
activitats. Aixó ho veig mes ciar ara
que en el seu moment. La gent del
Grup ens tractava for^a bé, tot i que
de noies només érem tres o quatre.
Hi iiavia les bromes habituáis, pero
com que j o ja tenia acivio n'estava mes
al marge. Preniem Pautobús i anavem
a Tarragona, a Montserrat a C'amprodon o alia oii convingués. j o era una
noia torij'a atractiva, fms i tot em van
escollir misí ciutat en un concurs organitzat per un diari local. A banda
de la sacada d'honor en algún partit
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Festa deis 500 númefos del setmanari "Presencia", a Gírona, l'any 1977.

de futbül. la cosa no tenia niés implicacions. El fet és que no hi havia tornat a pensar mes. E! que recordó perfcctanient és l ' e n r e n o u q u e es va
organitzar a la ciutat el dia que vam
decidir amb la nieva germana i una
amiga anar a banyar-nos a la piscina.
Va ser tot un esdeveninient rodcjat
d'un cert escandol. Feia pocs mesos
que s'havia inaugurad la instaMació i
érem les primeres noies que es veien
en vestit de bany en un lloc públic de
la ciutac. Hi havia bornes de niok
bona posició que venien a la piscina
cspec i almene per veure'ns. A la meva
germana, que era molt bona nedadora. toe aixo no li feia ni fred ni calor,
pero a mi mes aviat mamoinava. Fins
i tot algú li va dir a la nostra mare
que anava expressament a la piscina
per veure les cuixes de la seva filia.
Ja he dit que passejar per la R a m bla era el nostrc principal entreteniment. També ni'agradava el cinema,
sobretot el d'avantguarda que es feia
en el període república. Hi anava gairebé cada diumenge, i si podia també
el dissabte, Com que era, afortunada-

ment, filia d'una familia burgesa, benestant, amb fabrica i botiga, no havia
d'ajudar a les feines de casa i podia
dedicar molt de temps a acrivitats Indiques, Em van inipressionar especialment algunes peMícules russes, com
FJ aiiniísdl PofciiiL'iii o Ui niiuv, i alguna akra com la sueca ¡ixiiisi, que va
provocar un veritable escandol entre
la gent benpensant de la nostra ciutat.

si s'esqueia fins i tot algún xarleston o
un foxtrot. Pobre Dídac, va morir tan
jove... A Testiu, recordó que agafaveni el tren i ens despla(;avem fms ais
pobles de i'entorn on hi havia k^sta
major. Bailar a l'envelat també ens
agradava. Mare de Déu, la quantitat
de sardanes que havia arribat a bailar
ais Jardins de la Devesa! Tot aixo,
pero, es va acabar ben aviat.

La sexualitat era un tema tabú.
Nosaltres, el meu iiório i ¡o, tot i que
cus consideravem de l'avantguarda,
vam portar les nostres relacions peí
camí de la mes estricta formalitat.

Quadre 4.
Els anys de la caspa

Recordó, pero, que es paJpava una
voluntat de canvi. Ens sabiem de
memoria cls poenies de García Lorca,
especialment els mes provocadors,
com el de ¡a ctisadd infiel: "La llevé al
huerto creyendo que era doncella y
resultó que tenía marido». Oí que deia
alguna cosa així? També llegieni altres
coses: Blasco Ibáñcz, Pío iiatüja...
M'agradava molt bailar, niokíssim.
Amb en Dídac, el meu novio, anavem
els diunicngcs al Centre República.
Ballavem el pasdüble, tangos, xotis i

Després van arribar els anys de la
gana, la miseria, la tuberculosi i el tifus. Els anys casposos, avinagrats i
tristos del racionament. A algú íi pot
semblat obscé parlar de diversions en
els anys de la postguerra, pero la gcnt
intcntava satisfer aquesta necessitat
com ¡lo intentava amb qualsevol altra.
Van arribar els militars i els bisbes, el
clero triomtant. Les sotanes mes intransigents van intentar cobrir amb
un vel negre qualsevol maniíestació
d'alegria, de reconciliació amb la
vida. La Setmana Santa, amb les seves
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vetlles, va passar a ser la referencia
festiva per excci-léncia, dies de sÜenci
i contriciü. Dics de por.
Per mes que es tanquin portes i finestres. senipre queda una escictxa
per on penetra un raig de Uum. Ben
aviat es van recuperar les festes majors
i, tot i la posició t^ermanófila del régim franquista, el cinema america va
envair les carcelleres gironines.
El 1944 ens tixibem Gary Cooper i
Claudette Colbert a Li oaaua IIIUJÍT de
Barba-Azul, i Spencer Tracy a Eshi nuijcr es fjf/íi. al Coliseo Imperial. Els
noms de Kurda, Cukor i Hitchcock es
van fer familiars ais gironins, almenys
ais de la capital. Entre noticies deis desastres deis aliats («Arma secreta en acción. Aviones sin piloto bombardean
Inglaterra»), trobem I'anunci de la III
Festa del Pedal, organitzada peí
GEiEG, i per ai dijons 19 de j u n y
d'aqueil mateix any 1944 s'anuncia
una selecta sessió de ball a la Piscina a
carree de TOrquesra Ferrer v su Vocalista Salarich. L"entrada és d'l pesseta
per a les senyores i de 3 per ais senyors.
Quatre dies mes tard, al mateix
indret, hi ha una audició de sardanes
amb el que queda de l'As d'Anglés.
Encara que per a niolts pugui teñir

Aparen de radio Ángelus, de l'any 1933.

connotacions catalanistes, la sardana
es manté perqué, tal i com assenyala
el cronista que cobreix la festa de
Sant Antoni de Salt. «la típica danza
és la diversión ptira y sana de los j ó venes de esta localidad». Si no resultava políticament de! tot correcta,
niorahnent era impecable.
La coqueteria no es perd del tot.
i s'anuncia la «pildora circasiana»
amb resultáis meravellosos per a la
pitrera femenina. Per festes, la de la
bandereta i les seves taules petitórics
amb el bo i millor de la societat.
Educación y Descanso organitza excursions amb autocar a «los lugares
más típicos de la Costa Brava», í per
a la mainada es reserven els campaments de TOrganización de las J u ventudes Españolas, amb pujades i
baixades de bandera, desfilades, pista
americana i disciplina militar, no fos
cas que es perdés l'esperit castrense
que tant havia costa imposar.
El IS de juliol d'aqueil 1944 hi va
haver doble ració de pa per ais gironins. i a les cinc de hi tarda, a la placa
de toros de Santa Eugenia, es van lidiíu 6 novillos 6 d'una exceHent ramaderia a carree deis prestigiosos mestres
de ia tauromaquia Fuentes i Minuto.

Quadres 5, 6 i 7.
Els aparells eléctrics que
ens van canviar la vida.
La pérdua del carrer
La ven
El pare havia anat a Taplec d'una ciutat
propera, i la mare i jo, com sempre,
Tesperávem a la parada de róninibus.
La imatge del meu pare baixant les escales d'aqueil vehicle amb una enorme
caixa sota el bra^ no l'oblidaré mentre
visqui. Aquell día les nostre \'ides van
comeuí^ar a canviar. un canví que ha
anat prencnt velocitat amb el pas del
remps i qui sap quan s'aturará.
El cas és que el pare, en un sorteig
celebrar entre els sardanistes, havia
guanyat un aparell de radio, un
d ' e n o r m e amb caixa d e fusta i un
frontal de teixit i plástic en el qual s'lii
podien llegir n o m s de ciutats tan
allunyades com Bonibai, R i o de Janeiro, IVloscou, Los Angeles o Madrid.
Rapidanient va passar a ocupar un lloc
de privilegi a la llar. Era faltar, i els
vespres. les tardes del dissabte i bona
part del diumenge ens asséiem al seu
voltant i escoltávem tota mena de programes, des d";K]uells en qué podies
dedicar una can(;ó - e m sembla recordar-ne un que es deía «El disco solicitado»- fins al consultori sentimental de
l'EIena Francis, la Madlde Almendros
amb el seu "De España para los españoles», o «Fantasía», que dirigía el que
després va ser governador civil, en Federico Gallo. Recordó que ens van
inipressionar tíírtament les retransmissions que teien en directe d'unes inundacious. em sembla que eren a Vltléncia. Semblava que el fang i els cadavers
de les vícdmes haguessin entrat a casa.
A m b aquell aparell escoltávem i
véíem, ens podíem imaginar una realitat Uunyana plena de niatisos. El món
comen^ava a fer-se perit. La mare escoltava les noveMes dramátiques seriades, com aquella de «La Mentira», que
no s'acabava mai mes. El diumenge
era el torn de fútbol.
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El carrer era Uoc d'esbaijo i de jocs,
de conversa i discussió. Al capvespre els
vei'ns treien les cadires al carrer i fcien
petar la xcrrada per grups, segons les
aíiiiitats o la proximitat. La can;üla voleiava per aquí i per allá, es perseguien,
jugaven a boles, a saltar i parar, a la
corda, a fet a amagar, ploraven i reien
fms que les mares cridaven, sempre
massa aviat, que ja era hora d'anar a
dormir. M"agrada recordar aquells
anys, la figura d'en Margarida tocant
l'harmónica o Tacordió de tertulia en
tertulia, els de can Maldecor jugant a
cartes amb els de can Rovira, el sastre
sempre criticant un vei de dues portes
niés avall i l'Angeleta intentant posar
pau i harmonía a totes les díscussions.
Phmers biquinis a la Costa Brava, els anys 50.

La imatge
Els primers del poblé a tenir-ne una
van ser els de! c;tfe de la pla^'a. Era
un aparel! de la marca Iberia, que a
les nits d'estiu convertía la pla^a en
una cinema improvisat. El casament
de la Fabiola, el 1960, i la final de la
copa d'Europa que el Barcia va perdre contra el Bcmfica Tany scgüent
-la final deis cinc país, r e c o r d e n ? van ser, si no iirequivoco, dos esdeveninients que van marcar aquella
primera época. La mainada s'asseia a
t é r r a , el mes a p r o p possible de
Taparell, i la gent gran al darrere, a
les taules de la pla^a. El diumenge a
ía tarda, la familia preiiia possessió
d'una d'aquelles niodernes taules de
íormica i contemplávem les aventures d'un vailet disfi'cssat de soldat i el
seu gos.
El dia que va entrar a casa va ser
una Testa. Érem els primers del carrer
a tcnir-ne, una Radiodina e n o r m e
amb caixa de tlista i Cransíbrmadür,
primera cadena i U H F El pare era el
que n'estava mes orgullos, era el protagonista. Durant una bona colla de
inesos els veíns aprofitaven qualsevol
excusa per entrar a casa i passar una

estona davant de la pantalla. En
aquella época —ara costa d'imaginarles portes de les cases del poblé sempre estaven obertes, la gent entrava i
sortia sense mes entrebanc que apartar la cortina que en els mesos d'estiu
intentava delimitar el terreny a les
mosques. N o hi havia timbres; van
venir un xic després. i la mainada ho
va celebrar de valent.

A poc a poc, a mesura que les antenes van proliferar pels teulats i les
Askar, Invicta, Teleflinken, Oprimus o
Iberia arribaven al cor de la llar, les
tertulies al carrer es van anar esfumant
í la mainada va coment^ar a quedar-se
a casa per veure els seus programes
preferits. Les portes de les cases es van
anar tancant i les íaniílies es van comen^'ar a recloure en la seva propia
clova esperant l'endemá per comentar
la pel-lícula de la nit o les peripécies
deis participants en un programa con-

Processó de Setmana Santa a la plaga del Vi de Girona, ais anys 60.
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cnrs. El procés va st^r ient, és vericat, i
també hi van ajudar altres tactors com
l'aparició massiva deis automóbils,
pero JO no me'n puc estar de re!acionar l'arribada de la televisió anib els
timbres i les portes tancades amb clan
i amb la desaparició del carrer de les
cadires i els crits de la mainada.
La música
Alguns no ni'ho discutirán pero, insisteixo, els aparells que mes van contribuir a transformar la vida i la forma
de pensar i divertir-se deis joves de la
segona meicat d'aquest segle van ser la
gramola i, sobretot, el seu fill mes
evolucionat, el tocadiscs. Ni la radio
ni la televisió van incidir en el canvi
de c o m p o r t a m e n t s de la j o v e n t u t
com els missatges que li van arribar
de fora a través de la música, missatges de rebel-lia que anaven mes enlla
del món de les idees per penetrar en
la vida qiiotidiana, en la forma de
vestir, de parlar i de relacionar-se amb
els altres. Eres el que eres segons la
música que escoltaves.
El moment clau, decisiu, del tocadiscs no va ser tant el moment que
va entrar a casa sino el dia que vam
aconseguir convencer el germa gran
d'en Manel perqué ens el deixés per
fer una testa. Qui mes qui menys ja
en tenia un a casa i n'estava fart d'escoltar !es canfons deis Cinco Latinos,
en Luis Mariano, en José Guardiola o
aqueiles curioscs mixtures que regalaven amb les ampolles del Fundador.
El que volíem, el que realmcnt ens
interessava del tocadiscs era incorporar-lo a la nostra festa.
Els de la colla havíeni arreglat un
local amb quatre pósters trets del «Saint les Copains», cadires, una especie
de barra 1 un piló de bombetes de colors, vermelies basicament. Li varem
posar el noni de Morocco. Hi anaveni
a xerrar, beiire una mica 1 intentar les
primeres nianetes amb les amigues.
Hesprés, amb l'arribada deis tocadiscs,
lii anávem p r i n c i p a l m e n t a bailar.

"El cuirassat Potemkin", de Sergei M. Eisenstein, de l'any 1925.

L'Adamo, Mat Monroe, Wilson Picket, Joan Manel Serrat. Bce-Gees, els
Arcilles, els Bravos, els Animáis, C^at
Stevens, Tom Jones. Johnny Halliday,
els Beades, els Creedence i molts altres van passar immediatament a formar part de la colla.
N o és cap casualitat que hagi situat l'Adamo en primer lloc. Les seves can^ons eren les mes soMicitades.
Es veritat que ens agradava bailar m o dern, rapid o yc-yé - c o m deien alguns rememorant els anys del Iwisl i
la yviikd-, pero el que realment ens

JOAN

(^ ^^fc^

fl

_^^K,
^ ^ ^ H \
•^^^•v
^^^B>

^

^^b^
^^^^,y

^ ^ ^ ^

drapaire
' i sota un
1 cirerer
1 florít
arriba el :
fred

,.

C,M_JZ5 y

.BÍIGSA?

dispara va 1'adrenalina eren les
can(;ons lentes qiian les podies bailar
ben arrapat amb la que mes t'agradava. Els primers petonets al coll o la
pressió d'uns pits incipients son sensacions diHcils d'oblidar.
Hi havia un problema. A tots ens
agradava quasi sempre la mateixa, i
aixó creava situacions u]i xic complicadas. Quan les coses anaven mal dades et refugiaves a la vora del tocadiscs
comentant les penes i les alcgries amb
TEsteve, que sempre s'encarregava de
la música, o t'arrapaves a un vas llarg
de Chartreuse verd, Marie Brizard o
l'Anís del Mono fms que, després de
trcure el sopar, en un estat lamentable
i proferint sentencies de tota mena,
els companys et duien a casa. La magia de l'Adamo només la van poder
igualar cant^ons com «Yesterday» o
«HeyJude», deis Beatles {«HeyJude,
don't make it bad, take a sad song and
make it better»), vuit minuts de pura
delicia durant els quals tocaves el cel;
les «Nits de bianc setí», deis Moody
Blues, «Je t'ainie, moi non plus» de la
Jane Birkin í Serge Clainsbourg, i algunos altres, poques, que es resisteixen
a tornar a la memoria.
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Quadre 8.
L'época gloriosa d'en Nais
Si 110 s'ho creuen, ho poden preguntar ;i qualsevol que cingui mes de
cinqiianta anys. Aquell estiu va haver-¡ii una autentica revolució. Les
caminades aiiiunt i avall pei passeig
d'arran de mar van adquirir un aldicient nou amb l'arribada deis p r i niers bikinis.
ELs mes afortunats nliavicn vise
algún a revistes cstrangeres, pero la
niajoria només n'havia sentit a parlar. Va ser el tema de conversa de tot
l'estiu i dubto que hi hagués ningú a
la pobiació que estigués disposar a
asscgurar, sota juranient. que passava
de llarg sense aturar-se.

En aqucst país, la revolució pendent la van ter les sueques, aixó esta
ciar: dones alliberades del nord que
baixaven a les terres árides buscant el
sol, un tipisme de paella, guitarra i
pandereta i la rusdcitat i energía deis
máseles del país. Aquí, quasi totes les
sueques eren d'Anglaterra.
Van ser els anys gloriosos d'en
Nais, de tots els Nais que van aparéixcr ais pobles de la Costa. Li déieni
Nais perqué el sen anglés macarrónic
es limitava al «very good" Í al «very
nice», amb els quals en tenia prou i
de sobres per protagonitzar les heroVcitats sexuals mes increíbles. Era pescador i assegurava que només mirarles durant un parell de minuts era
suficient per fer-les caure rendides ais

seus peus. Llavors en feia el que volia. com si estiguessin hipnotitzades.
El convidaven a beure, li pagaven el
sopar i Texprimien fins al límit de la
resistencia del seu eos. Assegurava
que mai no se"n cansaven i que coneixien técniques que nosaltres ni
tan sois ens podíem imaginar. Ens
queia la saliva mentre rescoltávem
desgranar les seves aventures sexuals.
N o val la pena que entrem en detalls.
Una nit ens va deixar que Tacompanyéssim a un antre fose i sorollós,
LUia de les prinieres discoteques que
van übrir-se al poblé. Ens vam passar
tota la nit a la barra. En sordr, amb
cara de pocs amics, ens va assegurar
que era molt estrany, que havia estat
una nit de mala sort.

Q u a d r e 9,
Sardanes a la Deuesa de Girona, els anys 70,

AAort el g o s , morta la
rabia. La s e g o n a florida.
A - Récordes reuforia que es palpava
peí carrer?
13- Com si aquella flebitis ens hagués
alliberat de tots el prejudicis, de totes
les repressions.
A - D'alguna manera era veritat.
Amb els carnavals vam recuperar la testa canalla, la bogeria. Les festes majors
van parir un canvi radical, van perdre
rencotillament de tota la vida. Hi havia concerts i testes gratuVtes arreu i la
geni s'entregava a la disbauxa com si
un enorme meteorit s'apropés a la térra i les hores esriguessin comptades.
B - La quanritat de peMícules russes i hongareses q u e várem veure
aquells anys! Ens vam tornar entusiasmar amb el Potcntkiii, com havien fet
algunes avies quatre décades abans.
A - Tornava a ser un símbol.
B - El porro passava de niá en má,
com un i-itual sagrat.
A - La comunitat era l'objectiu.
Tots parlavem de muntar comunes.
Alguns les preferien urbanes. altres
rurals. Idenrificavem la comuna amb
amor iliure i aixó. récordes, va provocar molts malentesos.
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Capgrossos d'Olot, a comengaments de segle.
B - Les dones us váreu deixñr
íinar. La maJori;i váreu perdre l'estretor d'akres temps.
A - J a en tenicm ganes.

Quadre 10.
El calador

n'ocupará algiin parent Uunyá, que
segurament se la vendrá, i acabara, si
té sort, de segona residencia.
Senipre que surc el tema el ca9ador assegura que la culpa del despoblanienc de la muntanya no !a teñen
Íes carreteres ni el teiéíbn ni Lclectricitat. La cenen les dones, que no
volen viure en aquests cinials ni cobertes anib vestics d'or. Es va fenr
gran i, ja se sap, s'agaten maníes.

Hesprcs de prendre un cate hcn calent es coMoca rarniilla i la jaqueta.
s'ajusta el cinturó i es dirigeix a l'arniari de l'eiitrada. Tren l'escopeta de
la fijnda, una Woylander de dos canons sübreposats que li va regalar el
seu pare poc abans de morir, i se la
penja a Tesquena. Es ej mateix que
i:\ cada dijous d'ciH"'! ^-P-'^' ''•' ^^mcnt^ac la Temporada de ca^^i, el mateix que van fer el seu pare i el sen
avi durant canes anys i que aquí, probablemenr, ningú mes repetirá.

A la seva vida lii ha dues coses
sagrades: la cacera del dijous i la partida de cartes el diumenge al cafe,
aprofitanc q u e al poblé és dia de
mercar. Les dues niateixes coses que
van ser sagrades per al seu pare i per
al seu avi, i qui sap si per a d'alcres
anteriors. La resca és treball. Fa un
pairll d'anys que li va arribar la llum
a la casa i ara fms i tot cé celevisió.

El cai;ador viu sol a la casa tamiliar, té una edat for^a avanzada (quan
no és el genoll és l'esquena) i. si no
es p r o d u e i x cap miraclc, amb ell
s'acabará la nissaga, una níssaga h u mii - c o m la casa, una construcció de
muntanya pensada mes per al besciar
que per a les persones—, pero una
nissaga al cap i a la ñ. De la casa ja se

Ha allargat una mica l'hora de
posar-se al !lic i poca cosa mes. L'interessa poc, i molces coses, pensó jo,
campoc les entén. Avui s'emporra la
Perita, el seu gos preferit, un bassc(
femella creuat amb uns quants hiverns a Fesquena. Fins fa ben poc.
un parell d'anys com a inolt, no n'hi
havia cap com ella per al conill. S'ha

t'et gran pero continua sent la millor
companyia. També té un perdiguer,
que ha resultac lor^a bo. Només el
treu quan va peí tudó. pero aquest
any en volen pocs. Dos dies després
de comen(;ar la caí^a al vedat ja no
n'hi rrobes cap. Aquests saben llací.
Quan va peí conill, el perdiguer prefereix deixar-lo a casa. Enreda molt.
Travessant les boircs macinals
s'entila per la pineda de l'Artau íins a
la carena. Mentre el sol comenta a
iMuminar les parts mes altes veu voleiar algún gaig, un parell de nierles,
les garses de sempre i poca cosa mes.
De conill, cap. Es lamenta del mal
que han tet la malalria del cap gros i
la pesta francesa, que va arribar quan
ja quasi tenien superada la primera.
Abans, recorda, cai;:aves els que
volies. A niig matí tornaves a casa
amb el sarro pie. Ara ¡a costa veure'n
un. De fet. campoc hi ha gaire ploma,
ni cords, ni perdius ni faisans. Els que
deixen anar de l'Associació duren un
parell de dies. Son animáis de granja i
al büsc no hi teñen vida. Els senglars
son els únics que prosperen.
Al calador no li agrada anar peí
seniilar; és un home de bosc, de ta-
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ranná solitari, i s'estima mes cafar
sol. Li agrada veure com creballa la
gossa. S'asseii una cstona i l'observa
seguir rastres q u e moltes vegades
a c a b e n en n o - r e s . Pensa en un
germá de la Petita que tenia bones
nianeres pero que va haver de matar
perqué se li menjava els conills. La
gossa es queda quieta un instant,
mou la cua, es posa a Uadrar i conien(;a a correr. Li semblara (la vista
ja no és el que era) distingir un conill massa lluny, un conill que la gossa acabará per deixar que la campi
sol. Després esmorzará, caminará un
parell d'hores mes i tornará a casa
sense haver disparat ni un sol tret.

Quadres 11.
Psicodélia o el preu
de volar sense ales
Un Ilibre. Gaseosa de ácido dktrico, de
l'escriptor nord-americá Tom Wolfe.
Ed. Júcar/Azanca. 1978. Traducció
de J.M. Álvarez Flórez i Angela Pérez. Es desconeix si n'hi ha version.s
posteriors.

Quadre12.
Begin the begin

Festes de la Rambla de Girona, els anys 80.

d'ajuntar en un niateix local els bonies
i les dones. El casino sempre havia estat
un refugi exclusiu, i no veia que pogués anar bé de cap altra manera. S'hi
va resistir tant com va poder pero al final va claudicar. Eli, que no volia sorrir
per res del poblé, ara fins i tot s'ho pa.ssa bé amb els viatges que organitza la
llar, encara que de tant en tant caiguin
en idguna ensarronada comercial.

Si a la Paquita aigú li hagués dit, deu
anys enrera, que la veurien ballant la
Macarena anib el scu home a la sala de
ball, ella li hauria recomanat una visita
al psiquiatre per veure si li arreglava les
goteres del teulat. Amb la jubilació, en
Pep va comentar a freqüentar el casino a m b mes assiduítat que mai. Si
abans es reservava la pardda de la botifarra per ais dissabtes i diumenges. ara
hi anava cada tarda, després de diñar, i
no en tornava fins a Thora de sopar.

Mentre esperen que surti el n ú mero de la rifa del pernil i l'orquestra
es pren un descans. la Paquita pensa
que tot aixó ha estat com comentar
de nou, com tornar d'atgLina manera
a Tépoca que festejaven. Una segona
oportunitat ben curiosa. Se n'estará
prou de dir-li res de tot aixó; el coneix tan bé que sap exactament l'expressió que utilitzaria per tallar la conversa de forma immediata; repapiejar.

Quan els van proposar de fer-se socis de la llar de jubiláis i donar un cop
de má per despertar una entitat que es
trobava en letargía, la i-*aquita ho va
veure com una salvació a l'enclaustrament en qué es trobava. En Pep va
arruhu" el ñas. N o ho tenia gens ciar,
que en pogués sorrir alguna cosa bona

Quadre 13.
www.undissabtealaxarxa.com
Dissabte 5 de febrer. C o n n e c t o el
Penrium II a 350 Mhz comprat amb
les peles del airm de l'estiu. Primer,
coniprovar el corren electrónic, i després enviar una ciberpostal de les de

la galeria de l'anior (www.tarjetasvirtuales.com/anior/index.html) a la
Gloria, que demá tara vint tacos. Ep!
Memoria. Enviar missatge ais móbils
deis coMegues per quedar aquesta nit.
ímportant.
Quan vaig a instal-lar el programa
IRC, per xalcjar. creia que aixo era
una aitra cosa. Aqüestes converses son
un rodlo, sempre els mateixos dient
les mateixes xinipleries. A mes, pretenen organitzar un sopar per coneixe'ns. N o vull ni imaginar com serán
fora de la realitat virtual. El meu nom
de xat és Maastricht (deformació
proícssional, estudio económiques).
Tinc un amic clandestí, Zebal, una
mena de programa amb un personatge fictici, com un robot, que aparenta
ser un mes al xat, contesta el que vol
a una velocitat de mil dimonis i Li
resta del personal aMucina mandarines. Es un programa enrotllat.
Creia que el detectarien rápidament pero la veritat és que aixó de la
intel-iigéncia arrificial cada día és mes
sofisticat. O potser és que cada dia
som mes lani^íios. Es igual. la qüestió
és que ha colat. Máxim una hora.
Adéu, coMt'gues de! xat.
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Visita rápida a un parell de wi^bs
p o m o . Per posai"-nie a to. Apronto
la navegació per buscar un Ilibre de
Schumpeter. Xarxa de liiblioteques
de Catalunya. Biblioteca Universitat
Autónoma. Sense abusar, que esteni
de festa.
T i n c ganes de provar r u l c i m a
versió del Quake, Quake 3 Arena,
que m'ha passat rEiiiíH. El Quake és
el programa d'acció tridimensional
mes potent per jngar a la xarxa. N o
hi ha color. Aban.s, tcr un tomb per
les webs de M P 3 i comprovar si hi
ha alguna cosa interessant per baixar... Bingo!: Electric Sound of Joy.
H o teñen cru. les discográfiques: no
fa ni tres meses que ha sortit i ja el
pots trobar a la xarxa. Giiúi. Malí per
a TAlbert ja: «A Albertptn@grn.es
de X a v i t v t @ a r r a k i s . c o m / / / Salut.
AMucina mandarines, a www.boxmusic.com hi ha l'última gravacio
deis Electric Sound. Ja l'he baixat i
I'estic gravant. A disposar».
L'important del Q u a k e , com a
tots els jocs de xai'xa, és matar i que
no et matin. Els jocs en xarxa sc)n
ropc. Els personatges están governats
per altres internautes i teñen reaccions lógiques. Els individuáis son
una altra historia. A la máquina li
acabes prcnent el número i perd la
gracia. El Q u a k e 3 té un sistema
d'entrenament en el qual pots lluitar
contra robots, els bo!s, amb una inteMigéncia mok potent, que et permeten practicar fms a reñir un bon
nivell i poder etifrontar-tc a akres j u gadors. Aquesta prova ja í'he passat.
CoUons! Les den. Fa mes de dues
hores que salto, corro sense parar i
disparo al mateix temps, recollint armes i medicaments. M'han Ferit tres
vegades, dues de gravetat i en un parell d'ocasions m'han niort, fregit. He
ressuscitat i he arribat fins ais cinccents punts; no está gens malament.
Quin luiicriiio. la xarxa telefónica
un dissabte a la tarda. Amb aqüestes
condicions prehistóriques semblem
niúííoqucí. Com per ^er de liackey en

un país com aquest, on encara anem
amb carro. Húckcñ Una idea: entrar a
l'ordinador central de Telefónica i
deixar-hi una bomba. O niilloren les
condiciones o boooom! El tretze de
cada mes és el dia clan...
Abans d'apagar el llum, missatge
ais móbiis: «Al Mundial, com sempre,
a les dotze. Xavi».

Quadre14.
Frenesí
Assegtits a la barra d'tin bar, l'Oriol,
en Dani i en Christian esperen la
Tina, que ha sortit a mercadejar una
mica de vici. L'Oriol té vint-i-tres
anys i fa feines espora di c|U es; en Dani,
de la mateixa edat, pinta cotxes en un
taller de planxisteria, i en Christian,
amb un parell d'anys mes, és paleta,
autónom. La Tina, vint anys pelats,
está a l'atur i es dedica al mercadeig:
compm pasdlles aquí i les ven allá.
-Capsules. N'iie aconseguit tres.
- A quant?
-Tres mil cinc-centes. Mitja cápsula per cap. En tenim sis racions.
- I ¡)as¡ií'i

- H e Iligat vuit mhíuhisíús, a mil
cada pasti. Deis elefancs i els quadradets n'he passat.

Falta poc per a la mitjanit del divendres i teñen tot el que necessiten
per comencj'ar. Han decidit anar a
Banyuls, a la discoteca Marina s. JeanRobert, un punxadiscs de moda, hi
trebaila aquesta nit. Hi haurá molta
gent coneguda. está garantit.
- Q u e ningú prengui res fins que
hágim travessat la fi"ontera, OK?
Abans d'entrar a la disco es posen
a to amb mitja cápsula cada un. Son
potents, l'efecte dura tota la nit. U n
cop a dins, després d'una breu visita
a la barra per engolir whisky i alguna bina, saluden un parell de coMegues i baixen a la pista a bailar. Es
música tecno, amb introduccions a
base de Chemical Brothers i Underworld, per continuar amb les méseles que acrediten el conegut punxadiscs. La cápsula els ha posat tan a
gust que prácticament no s'adonen
de res fms q u e venen els primers
símptomes que el loca! está tancant.
Surten i es paren al bar d'una gasolinera a p r e n d r e cafés i r e c u p e r a r
energies. Es l'hora deis móbiis.
-Truca a en Marc a veure on estan, igual teñen ganes de baixar a
Barna.
- U n moment, que tinc un missatge a! mobil. Han organitzat un ajter
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reto i comprar uns entrepans. Fa quasi vint~i-quatre hores que no m e n gen res. Sera Púnic que menjaran
fins al diumenge al vespre. Les amfetamines treuen la gana, la cervesa
omple l'estómac i entrar en un restaurant quan van de pujada és una
aventura perillosa, corren el perill de
coment^ar a riure sense poder parar i
aixó vo! dir mal rotllo i "inillor que
surtin. si us piau».

Interiord'una discoteca, l'any 1990.

;i sota la Barroca. La Cris, I'Albert i
t n Nani hi van.
- I aixó 011 can?
—Prop d'Amcr.
- I Sant Julia de Raniis?
-S"ba acabat.
-Parem a comprar hiiTC<. whisky 1
tabac. A les barres deis tifias ec prcueti
el número,
Els diaris parlen de tant en rant de
les niacrofestes. Principalment quan
hi intervé la policia. Per organitzarles no es necessita gaire res: nna furgoneta, la «burra» (el generador), els
plats, l'equip de so i algú disposat a
posar música. En Christian és un
conductor fiable. Quan va molt passat, avisa. Arriben a una masia abandonada sota el cingle la Barroca quan
el sol ja treu el bec. Esta pie de gent, i
la música a tot drap.
Coneguts aquí i alia. Encaixades
de nians. somriures. cops a Tcsquena,
riailades. Un convida a uues hiircs i
l'altre treu hjaiiopa i fa unes ratlletes
per a un grupet de sis o set.
-Portem capsules i algún miiíiibishi.
-Val mes que els guardis, que tot
just estem al dissabte al mati.
- H e u provat la l^chniiiiuf^

- I aixt) qtie és?
-Anestesia treballada amb vapor
d'aigua. Et tot un pal durant mitja
hora que et deixa triqíii. Saps que al
cap de mitja hora ja t'haura passat.
Llavors te'ns pots fotre una altra o
deixar-ho estar.
- E s una bomba. Si et passes et
quedes priii'^iii.
La festa segueix el curs previsible:
es baila una mica, es beu. es fan excursions, es /iii algún ÍJIIÍÍ. es xerra, es
xerra molt; passegen, ingereixen alguna pastilla quan el eos ho demaiia i
quan el sol conieni^-a a declinar entren
ais cotxes i continúen xerrant, Se'ls
han afegif una parell d'amics i discuteixen on anar.
- E m sembla bé baixar a Barna,
pero res de rotllo maquina.
- A Ciberia hi trobareni gent. Si
mola podeni passar abans per Área.
-Jo taiupoc \'ull saber res de iiuiqiiiiicroí. Hi ha molta mala llet. S'hi
han enganxat els pelats i tots els tiiixiUcs amb ganes de hiouúi. Te la jugues
per una mala mirada.
A les vuit de la tarda del dissabte,
mentre baixen cap a Barcelona, aigú
parla de parar un moment en un ba-

La nit del dissabte ai diunienge la
passen a la disco a Barna. ballant, bevent i intentant mantenir el to, fent
equilibris p e r no passar-se de taquicardia ni caure en l'endorniiscament. Algún ha de treure la pela i, a la
marinada, quan tanquen, segueixen el
punxadiscs a un altre local amb els
niateixos coMegues. C o n e i x e n uns
francesos que van del mateix pal. seguint el circuit de discos a un costat i
altre de frontera, i decideixen fer junts
una part del viatge. Al migdia del diumenge, es deixen caure peí zoologic,
on no paren de riure observant els
animáis, especialment els micos.
De tornada, tan parada en un bar
de carretera, demanen cerveses i decideixen acabar amb tota la química
que els queda al rebost. La majoria
comein,"ava a notar la baixada i Túltim
uiiiíuhislii els torna a situar en l'orbita
mes elevada. Fan conya. riuen, una
altra ronda de cerveses, encaixades de
mans i adéu, fins a una altra. Arriben
a Girona de nit, passen una estona peí
bar i cadascú cap a casa. L'endema, en
Dani i en Christian, amb dificultats,
s'aixequen a les set i se'n van a creballar. L'Oriol passa, i la Tina ni s'ho
plantcja. Els queden residus de la química i l'alcohol del cap de setmana, i
si aIgú de la feina s'hi fixa veura que
de tant en tant es posen a riure sois o
es queden parats una estona amb ía
mirada perduda. El dilluns. completament derrotats, agataran el Hit a Íes
vuit del vespre, dormirán onze hores
i quedaran gairebé com nous.

Miquel Torns és periodista.

