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CLARA OLIVERAS 

AUIAO. 

mar el que jn temíem: aquí, els .î rassos de mena tcncn un 
pnradís. Fot ser que l'inx'enc siyui enijxirJanes, pero 
immés faltaría que no ens el po^uéssim apropiar! Botifa-
rres Je perol, t^reixoní, coinhinacions extremes i agosara-
tles, íiraiuliloqíieneia. Potser un retuj^iar-se en l'cscnlfor 
deis >ireixos perqué no es Inci tan incomoda la humirat, el 
recortl LpaLiuella grisor que \-a iniantar mr aixo que ara cls 
metges s'cntesten a prtihihir. 

JüSEP M. FONALLERAS 

Xuixo .— Em remo que els tíironins tenim una cerra 
renJéncia narural cap a rol alió que és iloli;. El xuixo, per 
descomprat, n'és Texemple mes expli'cil, el mes coniiin-
tlenr. El concepre i.le i.lol(;or ilels ^'ironins, segura-
iiienr, és excessiu: com el xuixo. Em cosra d'ima^inar 
un pro^iucte tle la iuia.üinació de l'home L|ue siguí ran 
exa^er.Klament eíisuerar, greixt'ts i sense mesura. 
Parlo, és ciar, î Jels xiiixos aiiih pei.ligrí, no pas tl'aLiuesra 
mena tle subproiluctes in(.lusn"ials que ens \'olen fer empa.s-
sar a vegai.le,s (uiassa so\ánt) i que consisreixen en una 
pasta sense personalirat larcidíi (hen poc íarcida) il'una 
cosa que gosen anomenar crema. 

El xuixo com Dcu mana ha de reñir la quanritat de 
crema justa. No por ser que la crema sohreíxi ni que 
riiagim de buscar amh una lot, en aquesta cova esplendi
da, oliosa, monumental, recoherta del sucre que ens ha de 
caure placiLÍainent sohre els pantalons o les faKlllles. El 
xuixo ha «.le ser com els i,le can Piiig, per enteni.lre'ns: un 
excés controlar. Parlo d'una confireria malauraelamenr 
lancaLla (rinc ainics que encara Tenyoren. com si tos un 
amor que s'hagués escapa! a (rene tl'alha, sense tleixar cap 
missatge) per(.]ue ningú no se'm pugui <i(ein.lre, pero és 
cerc que encara hi ha LUIS i.]uants esiahluiients que ens 
poden oferir xuixos de primera categoría. 

Aiiih el xuixo ja en taríem prou per definir el carácter 
golafre LICIS gironins, pero la presencia contun-
denr de la horifarra doli;a ens acaba ile confir-
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