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I',:tit prr:nrí pr:r iI ,,:s fr:str~s ~c Sant Martiria
Algú ha parlot,

o Bonyoles,
deIs seu:) (carrers
íntims
tocafs de p/uges,
les vores del seu estony amb pr;maveres
cenyides
de neu i la romanica senyorio de les diades del poble.»
referint-se

Es una elegancia

que la nostra Festa Mo;or s'escoigui
a foctubre.
El po;safge que J'envo/ta
,. lo mate;xa
ciutot han pres un aire recotJ;t.
E/s Jimds es tornen o precisar, després
de I 'esfiu. Més que mai, la Plar;a

de les voltes és el cenfre de 10 vida de Bonyoles.
parar o lo Piac;:o¡ aqu ests dies.

ciufot:

la seVQ

per exempJe.
Recomonem
al foraster que
per a recórrer e/s corrers
anfics
de la nostra

esfado

Maior,

correr

va a

en /0 vila ve/la~

Pensem
aprofiti

Tot i tothom

de

placeta

la Font,

PJo~o

del

Teafrel

el M onest¡r,

correr Nou, Santo M oria, correr de Sant Mart;riol
placeta deIs E5tudis~
carrer de Lo Canal (00, en la sevo confluencia
amb el del Mercadol
s'obria
en la muralla el cPorfaJ
de Sant Martirio;,),
i olfra vegoda la
Plac;:o de les VaJtes, Si es mirés aquest ifinerori
en un pla de /0 vilo~
hi
veuríen} uno confjguroc;ó
semblont
oJ case vel/ de quolsevol petita ciufat
europea omb trodic;ó.
Fent oQU8St recorregut¡
de vespre, un estronger
vo citar, aturant·se
o la p/acefa de la Font, e/s versos de Gorcio Lorca:
cLo
Ottlb

noche se hizo ínfima,
lo seVQ fesooJ;a propia,
D'oquesfa

feson1io

una pequeña

CbnlO

plaza.:I

de pern i dóno sentit

fa

propio,

a

el nucJi que,
tota la pobJoció.
Es

de Bonyoles

corocteríst;co,

ciutot

jun-

el S'eu meroveJlós
po;satge,
tots noso/tres
en venim matjsat,c.
I col saber-lo.
No digui n;ngú que e/s dies de la Festo Mojar, omb el
que fenen d'e~ploi
i de bullicio, no són per a pensar-hi.
Precisament
si
tan1enf

on1b

ara s'endrecen

tates les coses~

fins o I'exfrem

que lo c;utot entero¡

per

raó de la Fesfo, ha de ser uno sola casa, en to/s dies és quan .. conscienn1ent o inconscienfn1ent,
hem de saber millar qui 5007.
Gobriel Miró referint-se 01 seu poble~
podriem preguntar: que hi fa, aquí, BonyoJes? Pero aquesfa és la pregunta
que ens
foriem sobre lo nostro moteixa existencia
personol, que Déu ha vo/gut
donor·nos
dislinto a la de lots e/s oltres, Si especiolmenl ha indoguéssim
prop
deis banyolins
que resideixen
fora
de lo vilo i oquests
dies hi
Ta/tnenf deia

V211en

dirien

que Banyoles

té alguna

cosa

defernÚnodo,

i

que

reconei.

xen el seu
espni
han

aire i el seu espoi només d 'ocoslar·s'hi.
Els límits d'oquest
confortnat
efs seus linlits
espirituols,
i per oixo són més eJls
tl1oteixos.
A quests dies,
possejant
per lo Plo~a
o p er quolseyo/
correr,
o
conte'lIplont
J'estony,
es produiro
uno cornplaenc;o
¡uno segurefat
inter~
nes,

un rnovirnent

d'odopfoció

dios.

Per ols bonyolins

que

entre

0110 que v€iem i ef que

teninl

io

a

hi són sempre-¡ sera sotisFocció de poderse oferir
on1b hospitoldot.
/ p erq ue oro pensoren7
en Bonyofe-s
com en
un paí:; notll/, farienl nostres oquells
versos del poema de )oan Fuster
lEstrofes
per al Tlleu pobJe),
on diu onlb profunditot:

,Un dio rnoblaros

nostro

memoria

ornb tocits présfecs,
t.J OROl
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