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Ni t de Nada!
davant la Basílica de Guadalupe H1 ha anecdotes que, de tan, cone- les feines més pesades i de les que su- cats venen un producte americá que

gudes, fan de bon repetir. Con ten posen la venda d'una part d'amor propio polvoritza a pressió - néíi artificial, -per-
que en el moment d'embarcar-se cap a Pels volts de Nadal, quan algunes bo- portar a casa paisatges nadalencs. Hi
Europa, camí de l'exili, el general Por- tigues importants i els gran s Y{¡agat- ha la bona voluntat, realcada pel co-
firio Díaz va donar una darrera ullada zems fan el vaitot de l'ornamentació mere i per la indústria, de crear un
al seu país i digué: d'aparadors, es poden veure indis ' ves- ambient de clima fred contra un estat

-Pobre Mexicl Tan lIuny de Déu i tits de SanticIós que reparteixen ' pros- d'esperit propi de climes molt benignes.
tan a prop deis Estats Units! pectes o fan de complement a pensades

Aquesta' proximitat pesa en, diversos publicitáries. El personatge ja s'ho por- 1 els exiliats catalans, durant anys i
aspectes i ocasiona notables desviacions ta: el vestit vermell grandeja Lfa .hos- anys, .s'han servit del dia de Nadal per
folkoriques, Sant Nicolau pren als Tres ses arreu, perqué el venerable vellet a fer una cita més.forta amb la nos-
Reis I'agradable feina de repartir regals nordic ha d'aparentar' corpulencia i tálgia, Qualsevol evocació de tempera-
als nens, i I'arbre guarnit amb boles l'indi més aviat tendeix a Ia petitesa. tures baixes és rebuda per la colonia
de colors, cintes platejades i petites es- Amb roba folgada, dones, es tracta de amb un innegable entendriment, que
pelmes o bombetes diminutes, va més produir l'efecte escenográfic d'una hu-: predisposa afer els ulls grossos davant
buscat que els camells. A Mexic, Sant manitat robusta, reforcada amb barbes ~ls elements que no lliguen amb les
Nicolau és Santa Claus, i, en boca de i bigotis de cotó fluix, abundants i una- I~atges preconcebudes, De. portes en-

=__ ,__~c:.~_c!ass~~és ~~~i~ .:::-<lue:..,c0':l:!..~~i.::.__mic~ de ~airell, com si l'actor impro- dins, els. cata~ans .han ~feglt, ~na altr,a
--- -- -- rebé a tot arreu, a vegades fins han vlsat prové-sde-resPlrar- de ·trascailió-per----pe~a al-Jo~d-arqultectura exotic: el di-

d'estalviar paraules- és un personatge les vores de la figurada massa pilosa. nar de Nadal com a moment sl!prem
amb l'estrany nom dé Santiclós. El roig viu de la tela i la blancor de d~ la festa, .para?t tll:ules grans 1 .reu-

Quan les diferencies socials es barre- la barba contrasten amb el rostre, bron- nint-se familiars I arrues, en una ciutat
gen amb unes subtils diferencies de zejat deIs Santiclós autóctons. En gene- on fa gent ene ira descansa de fa 'cele-
raca i marquen unes divisions que no ral, els nens per als quals es fa la bro- ?ració de la vetIla. Recordo, IJ.Iés d'un
depenen tan sois del to de la pe 11, es ma ,J'laIL de Jecórrer a la imaginació apat, on els cornencals, en ~ant.gues de
produeixen sobreentesos molt matisats. per tal de situar-se. Pero aixó ' no ha carrusa, evocaven el passat 1 ,fel,e,n vots
A la capital, l'indi deixa d'ésser-ho a estat mai cap problema enlloc, per al fu!ur" ~~b una conviccro cada
mesura que eleva els seus ingressos; a El clima de la vall Tde Mexic és vepada mes dIfICIl.
partir d'un determinat nivell, qualifi- agradable i el sol acostuma a brillar Tot aixó era així i semblava que ha-
car-Io d'indi és ofendre'l. Pero mentre tot l'any, temperat per l'altitud de, la via de perdurar. Tanmateix, la premsa
no hi arriba, té el consol de la retorica capital. El mes de desembre té la cali- d'aquests dies ha dut la notícia que a

- - - -- de-Tala .liberal.¡ .l'adrniració deis costu-, __ des.a_,<le~~_1)9stres_Plil1lay~res, amb la la capital de Méxic s'han registrat tem-
mistes, que I;ajuden a suportar una vida lIum esclatant deIs trópics i l'aire trans- peratures de set graus sota zero. Costa

, mer- d'ima inar-s'ho i no és ossible d'evi-
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tar un cert recel contra l'agencia. L'At-
lántic és un mal conductor de noticies,
i, de teletip a linotip, s'esllavissen errors
que reforcen el patetisme. De tota ma-
nera, diu que un ciutadá s'ha mort de
fred, i si aixo és cert, els Santiclós
d'aquest any que tinguin feina a la in-
temperie patiran, tot i que el realisme
de l'escenari els perrnetrá més lluirnent.
Veure un Santa Claus engavanyat i
suant fa que tot el Nadal coixegi. A un
Santa Claus presentable no li ha de
fer nosa la roba ni la barba; si pot
ésser, és bo que porti el nuvolet de
l'ale glacat.

En aquestes hores, a moltes lIars ca-
talanes de Méxic hi ha l'arbre adornat,
i, en algunes, uns timids pessebres on
el recurs d'irnitar les roques amb suro
-tradicional a les nostres riberes me-
diterrárues=-, és substituit per 'la pre-
sencia més real de la pedra volcánica,
el tezontle, fácil de trobar, per exemple,
al Pedregal de San Angel. Fa un gran
efecte, tot i que els pessebres 'd'ultramar
són més una concessió a l'enyorament
deIs adults que no pas a les necessitats
espiritual s del infants.

A la darrera quinzena de l'any, quan
dues mares catalanes es troben pels car-
rers de Mexic, és corrent un diáleg
com ara aquest:

-Que feu Reis, vosaltres?
-No. Fem arbre.·
És probable que la interrogadora res-

pii'i .amb alleujament i confessi que eUs
també fan arbre, «Ves a les criatures
que els expliques!», afegirá. «Veuen que
tots els nens de l'escola reben la visita
de Santa Claus i qualsevol els convenc
que s'esperin fins al dia sis de gener...»
Un cop aclarit el punt, una de les mares
ioves explicara que a casa seva han
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fet un pessebre minúscul al peu de l'ar-
bre, més que res per desenganyar-se.

Pero, és així, encara? L'home té la
tendencia de clavar-se en el records i
rn'adono que, actualrnent, una conversa
com la transcrita només la deuen sos-
tenir les ávies joves. Cada país exer-
ceix els seus drets d'assimilació, i els
fills .nascuts a Mexic de catalans exi-
liats, quan els arriba el torn de la pa-
ternitat, transmeten les tradicions que
tenen més a rná. Entre altres fets diver-
sos d'importáncia relativa, és quasi se-
'gur que els agrada més la sidra de
Huauchinango que el xampany de Sant
Sadurní d'anoia, i que accepten amb
un aire de naturalitat total un pinto-
resquisme difícil d'interpretar correcta-
ment -per ~a -gent que ve de fora. -En
termes generals, els fills i els néts deis
refugiats catalan s tenen una posició be-
nestant, de manera que fan arbre.

Perqué l'indi, sofert i silencios. men-
tre no surt de lit humilitat irnposada
per la miseria, celebra a casa seva la
festa deis Tres Reís, Quan ascendeix de
c1asse social -com ja he dit- deixa

, d'ésser indi a tots els efectes classifíca-
dors i aleshores, si molt convé, decideix
el canvi: d'iconografia. Tot esperant
l'etapa felic d'aquest procés, que és lent
i que afecta la immensa majoria deis
habitants del país, una bona part deIs
Santiclós que en el mes de desembre
recorren els carrers de Mexic, a l'hora
de plegar es treuen Funiforme, i, en
'arribar a casa, munten o retoquen el
pessebre. Són uns pessebres petits, sen-
zills, amb unes figuretes plenes de gra-
cia. El Nen Jesús té el mateix color
de les mans indigenes que l'han mode-
lat, com un arnorós recordatori de pro-
meses que bé es deuran realitzar un
dia o altre.

A la se a felicitacio' nadalenca
Doneu -li 1doneu -Ii sabor

l' exquisit sabor de LICOR 43
que precisa als moments felicos.
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