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ÉL NARRO

no brataría am ningú'l seu puesto. Encare que sigui un nou
Ismael que perd el temps predicant en el desert... y picant
pedra; encare que no se l'entengui; encare que no pugui enrahonar am ningú perquè tothom li diu que sí y que nó perquè si. pera contestarli alguna cosa; ah, no! éll no farà pas dimissió!
Y ben fet que farà. Tots els pobles am caràcter propi,.
am costums propias, am llengua pròpia...., y am nom propi,
han de tenir el seu iipo, també propi; y si aquest, el tipo, és
un savi com el meu sa^'í, quin honor, eh?, pe'l poble! quin
orgull poguerlo ensenyar als foi^asters, quan passa esverat
pe'ls carrers (perquè sempre hi và éll d'esverat), y pogfler-^
íoshi dir: veyeu oquéll subjecte que.vé per'Ilà?,donchs és un
savi, és el savi del poble, és.el nostre savi!
Va venir de...
qui-sab-ahont: ha viatjat molt: més que'l carril!; ha^gstat
per tot; coneix à tothom; fins ha anat per mar! y sab, eh?;
sab molt!.... Escriu tan bé; que ningú sab que és lo que.Uer
geix; quan parla, ho fàtan bé y'tàri depressa y diu cosas tan
tondas y tan ben ditàs que un honi, com que no.éssavi, es
queda sense sapiguer lo que li ha explicat. Sab -molt; hasta
potser més que molt! és un pou de ciència, y alguns diuhen
si fins n'és dos pous! Eh tots aquets voltants no n.'hi hà pas
cap com éll; ni que se li sembli!. El seU; fort son las qüestions
filosòfich^socials; pró élk nd,es exclussivista. y sense aquest
fort té altres forts. Ell'fà diaris,, dóna .conferencias y diu que
l'intelectualisme es la desgracia més gran que pesa sobre la
Humanitat. Y això deu ser ben cert,quan éll ho diu, que'.m
sembla que ja pot sapiguérho. Hasta és poeta, per ser de tot;
y fa sonets
y els fà tots del mateix tatnano. Y té un talent
tan clar y un cervell tan espès, dich, tan potencial, y, en una
paraula, es tan savi, que à aquell que ippbre! dupti de la seva sabiduría, el convehs amb arguments absolutament convincents, d'aquells que no tenen retop. Rebre una llissó d'éll
y un quedar enterament convensut qu'es un savi, és tot hú.
Més, per'xó, no'n te pas tota.la culpa éll de ser tan sàbi,
no; tatnbé la tenen, y més que ningú, alguns aixurits del poble que, com tots els aixurits de tots els pobles, fan més mal
que bé, poguent fer més bé que mal. Gracias à aquets, que
el devant d'un sabi de lo mena del meu sabi, tot ès alabarli las
sevasximplerías per'esclafir la riallada y tractarlo de ximple
aixis que ha,tombat l'esquena, quants n'hi ha que v a a à parar allà hont, si se n'àdònessih, no hi anirían: a Sant Boy!...

R. Aregail.
Generalitat de Cataluña — El Narro (1909), 12/6/1909, página 10

