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COMARCA
S o lson a
-Tornem-hi, noi;-ah! si; Déu vos guard, amics;
-apa, agafa la ploma i sómines, dic, i som-hi, mandrós .
Mirem primé el tinter, per veure què conté. -No val a
comptar les síl.labes-Si, ja està vist: hi ha tinta blava
mig inofensiva. No fos cas de trobar-hi bilis, oatúa-listo. Quan ho dic jo que abunda més la bilis que la mel!..
S'ha de fer la vista llarga. Sobre tot quan «el perol diu
a la paella: fes-te enllà . no m'emmascaris». Bé: i ¿què
passa pel món? Ah, això volia dir: que el temps passa a
vint-i-tres milions per hora (novíssim sistema màgic de
calcular el temps pel cronista). Ara comprenc com vol
enganyar-me aquell murriot de pardal del meu jardí que
quan vull llevar-me de bon matí, es posa a cantar: jau,
jau-jau, jau ...
-Això, és política, allò, és política; el safrà, és
política ... Prou, noi! I. mira, si parles més d'aquesta
mena de cosa inconeguda, em pensaré que ets un orat o
un perfecte onagre.-¡Caram! quina paraula més esiranya que m'ha sortit ara.-Bell mes de maig!-ai, ai, (aparta la guitarra
que volen ai -xafar-la ) ja tinc el verger rublert de Muses-¿perquè tan bonic i bon xicot com ets, (que diria
un bon panteísta o un teosòfic mansoi )- no t'embranquis. noi-no vols portar-nos enguany millor temps, en
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aquest país, que encara no hem vist la primavera? Respon, amic meu: puix estic freturós per a escriure quatre enfarfècs polítics, dic, poètics. ¿Que no te'n recordes que demà és Pasqua de Pentacosta i Sant Isidre
Llaurador, fira a Solsona? ¿No vols respondre' m? Doncs
et diré: cMaig hortalà, palla i poc gra ».
- ... Què dius, ara? ... No diguis disbarats, home
de Déu! ¿Dius que alguns veïns d'una part del carrer
Castell volen esmerçar els diners de Sant Antoni-producte d'almoines-per a posar decent o empedrar un
troç d'a quell carrer? Mira que la gent es pensarà que
ja s'ha perdut sobtadament la fè al gloriós· Sant! No ho
puc pas creure jo això. vaja. ¿Vols dir que no hi han
altres diners per tal de deixar tranquil.les les almoines
per a les festes populars de Sant Antoni? Ai, com ens
tornem, Déu me valga! ...
-Un altre disbarat, sento? Ma;xo, noi.-Stmbla
que avui el cronista s'ha llevat per la banda esquerra
-No pot tolerar-se! ¿ja saps el què 't dius? ... ¿Has dit
que hi ha en projecte de suprimir la comarca de Solsona per agregar-la a la comarca del Bages? Però, ¿que
no ho veus que aquest afer podria minvar algunes de
les principals activitats de Solsona? Es que no pot d.uptar-se'n pas de l'existència immemorial d'aquesta comarca. Ja hi haurà feina, vaja, ja ho veig, a fullejar la
històr.ia de Solsona i a examinar la carta geogràfica de
Catalunya. Si el projecte que dius és cert, caldrà que
Solsona amb la raó per senyera, procuri interessar-se
vivament per aquest assumpte , per evitar que mai pugui aplicar-se-li aquell adagi de «Pescador de canya i
moliner de vent, no necessiten notari per fer testa ment,,
-El bon xampany servit en l'àpat de germanor
d'Acció Popular de Solsona, fou de l'acreditada marca
«Gabinedes».
-En la resenya referent a la representació escè-

