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L' ARTI srcr ,

u~ .gulriiaurbA va aivertir-lo de la inutilitat de la flora urbana.
S'havia ajag~t al migi'una panera d'herb s de la PlaQa d Catalunya,
tie ,ca1,"&al cel, amb un somriure 'd.e beatitud que robava el eor.

'. ,

Anava vestit d'una ma2era impecable, amb un trajo de color de rajo-
la que horn estava rlispos'.t a qu al í r í ear- d'~ ntuvi COI!l a molt atrevit
i original. Per a í xó , ,l'agent haviafrenat el s eu impuls inicial, qu e

' .

11 acons~11ava ti~ar-se de peus a la panera, agafar~10 par les 8018-
p~~ i ,tirar-lo tlors enlla, a l'arena del passeig. En substitució d'a-
qu es t a id.ea, el gu~rdi{1 va qua:drar-se, de, pu ny s a la cín-t.ur-a, i lí pr_
gunt~:

-Es pot saber qu& feu aquí Qintre~
-J'a ho pOdeu-veuree Distree l'cci.-

,--.Pe:ro aí.xó elsta prohibit, hcme I Haurieu d saber-:-hoo
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S'aixeehcompliment6s,q~cllí u ne ma r-gar í da amb un gest tan pclit que
I

les ordenences no podien ten ir res a dir-hi, i amb la flor a la boca
./

s' avanc á fins a 1 'agente Ar eet ava ·,une. gran per-plex í t at:
--Dones qu~ en feu, els-ciutRdans, delp ~ostres pasturatges?

,

La lDulti:tud s'anava apr-et an t a llur vo l.t.r nt , L'urba, ab.scLu t ame nt tora
de mare, opt. per deseixir-se d'.quell ~ssu~pte, a base te fer pr val
dre la seva autoritat.

-Apa, circuleu. No passa r~s, no hi h~ res. Ja esta tot ar-
r-eg í.a t t

Va arrar= se t n r amb Le s e.vall, amb l. margar'ida aLs Ll.av í s , en-
.lluernant els ~iutadans amb ~l seu v@stit rural de color de rejola.

A~uella nit h~via sorntat que la seva·vida anava a donar un
tomb decisiu, i sabia per exp.eri~ncia que els seus':somnis no fallaven
ma í , De mamen t, ve.' aeo r-aar-su spe nar-e .to tes les aet ivi t ats en. cur-s,

a fi de donar a l'atzar unaoportunitat raonableo Vagarejava iurant to
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el dia p~r la ciutit, ni messa lent, ni massa atrafegat, amb la cara
radiant i la mirada alta.

A l'a-rr.ibar sota el mom'::lInentél Colom, entre la multitudie lloes o. sni

nats aca9a~ incauts, va descobrir-ne un que no ~nganyava: al de 1'0-
e~ll que treu amb ®lbee un puper on esth escrit el futur 'un hom. Se

11 acuií que l'atzar 11 agfrfairia ~ue li fBCilitás aqu~11a ocaei6 de

monar els seus passOs. Va concertar,doncs, UDa "jug~da" i l'ocell no

va pens~r-s~i gens. Abasta un paper que tenia quelcom de suggestiu '-ia
munt del~ altres ~ li a¡¡argl.

~1 t~xt 4e l'oraele :cusa~a una rara seguretat:
J' \

~Vas a l?encalq de l'Amor. Vigila. Si et trob~s amb una noia ros

~a, cara boniea, .abillaia amb un vestit groa decorat amb ereus blanque

.I que dugui un mon eder- de p eLl, de c?c,odril, no dubtis. Es ella. Em pr-en

Troba que la ~rofeei~ precis~va massa. No es reservava cap sorti
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Seguintun impuls irraonat, gir~ esquena al port i s'entil~ al pri
ro@r vtnt-i-u que s' ....n tor-neva c ap ~ Gracia. Dr-e a la pLa t afor-ma , amb

el paper d splegat als dits, s'8~for~ava a.fe~ donar ala ulle ·tot el E

renQim~nt •.
gxeepcionalment, el tramvia anavD t.n 4e prcs~a, que' gaireb~ no to

~ava d~ r-o áes .a Le s v í es., Pero enfront del »Gambr-Lnu s » aÍ.ent I La mar-
Xli, a ti que ~ll pogués veur~ b.é una noia a.mb un vestit groe pIe d~
,Cre1.1Sbl.an qu e s , .r-ossa , bo n í ea , .amb un moneder de pe Ll, de co edr-dL sota

No G.ubt~ gens.
derrera una taula, sola,.b~vent una cerveSK.del .
Salta'Ki,vehícle de qualsevol manera, perd'

el bnrret sota les rodes d'un taxi, que anava a ~nca19ar-lo a ell~, i
, , .es presentA da~ant de IR nOla ~ot sufocat:

-Es un óas ~xc~peional, sab~u? Im~gineu-vos que entro mil rs- -, ,
i milers de spnyoretes us cerc~va preeisamebt a v6s.
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- "Quin p Lag a t Atrévit! E-m pr-eneu per aI t.r-a, jove!,,_Ella~i . te'fl '_ ats ...

hauriB volgut ~ebre'l d'uhaaltre manera, perO els seus recursos eren
limi t e. t s ~
Ell s'irnmutl relativament poco Acostl una cadira a 18 teula de la noia
prengué Ll.o c i demliJ.nauna consurnaeió Lgu aL 8, la de le senyoreta.

ientr~ li ensenyeva el'paper de l'oraele i reeixia & f r
\

se escoltar', un alt.r-eYint-i-ú deixava an ar- d avan t del "Gambrinus" un
x í eo t e's ve r-at , amb un pap er- d:esplegrt a Ls d í t e , Duia un ve s t t t tallat

\

de l~ mateixa t.la color de rajola~ i ap' rentAva ió~ntic sotmetim-nt e
l'atzar.

Ellve, alqap..;.sed@ la t au la , i provoca l'astorar.1ent' dI!

la noi (1 amb u na ex c l am r~ e í ó:

-Mala rtegada! Destins pé~al-lels. Quiha complicaci6!
l'oracl.

S'avanql a rebr~ ~l nou v~ngut, 11 p~~ngi~ el paper de 1.SX~KRS i el
salud~ amb aquestes pa r-auLe s r

I

-Jas,é p~rqué ven í u , Pero heu fet tarA.• N'
Iil ingú no podr'
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1 dret d. la priorttat!

El nou vingut no era tan civilitzat i semblava disposat D derivcr
les coses p~r la viol~neia:

-No· són ~ones aquestas raons. No vull sacrificar el meti des
tS 9. u n a qüe s tió de pu n t u al ft ~~t. lEn sI' h our- e ID de r e r a que -t a s e n yo

reta!

L'ap~ivagl d~ lam~llor manera possible.1 el convencé de co
fiar als dalls lasolució .'aquell enutj6s ~f~r. Pregaren a la noia

\

boniaa que ele p0rmet~s dcixar-lp. sola llns moments i es dirigiren a
,di.ntre~,pcr- dema n ar- a L taulell un equ t p o1/1fi de d au s ,

Per~ la sort·s'pntossu~ia & no marCBr difer~ncies. Cada ve~

.geda que .un d'elle llanQava les peces, .igualava el joa de l'altre.

Finalment deeidíren torn~r a sortir i demana~ a la ~enyoret
". que eLeg Is .

-EIs @sp@rav~ una BrA~ sorpr@sa: ~n home v~stit amb un trajo
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\

el'coll 8 car qu~ valsa Ella, amb l~ cara i~~lumina.a de setisfacci6,

va maldar pe~ obrir-li la ml closa. Un eop aconseguit, en tragu6 un t~
tereer paper-de l'oracle í se l'amagl a lA·pitrera.

Els altres ~os vún OCK~~X~ anar-se'n pªsseig avall emmur
riets, am~ les si~uetes un1des pe~ co¡or de ll~rs trajos.

P&l cam!, vI nou vingut va ªir:

-Proposotorngr al port ~ escanyar l'ocell d les profecies ..•
L'altre v~ ésser més sere:

-No, home, no ~igueu brut.l. Tine UllO cosa millar: Ens flrem te-
nyir els vestit de color bleu de mar.

Pere Ca Ld er-s.,

l'
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