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Després d'esmorzar, hi ha col.loqui amb els artistes del "Manicomi". Que
ningJ no ma~_pensi: encara que aquest local comen~a a semblar un manicomi -gent
que se'n va, gent que arriba, gent que crid~ , gent que riu •••-; el col.loqui ha
estat sericfs i amb persones de seny: els senyors F~regas -critic teatral prou co-
negut-, Codina i Cordas han dirigit el deba~. Han parlat, sobretot, de les dificul-
tats~ue ~s presenten al Principat per al teatre c~talio El senyor Léon Cordas -
d 'origen occi ti- ha expo~.~at el problema des del punt de vista r-osaeLl.oné a t semblJ:a
que el teatre que es fa al sud de fran<ra és essencialment frqnc~s i,J quan les re-
presentacions són en catali, tenen sempre un caricter de rel:í',uiapopular i son
destinades, sobretot, al turisme.

No ha estat possible de ~er el curset de catali, per manca de temps, pero
s1 els de geografia i liter~tura.

4 la tarda ens cal anar a escoltar la conferencia del Dr. Agust{ Pedro
Pons, a Prada, a la Mairie. Abans, pero, el senyor Francesc de B. MollJ que va
arribar ahir a la nit, ens ha dirigit uns mots, amb aquell seny i aquella simpli-
citat ,ue us arrlÍlbaa l'inima, i ~ue tots hauriem de s~ber imitar una mica. Diem
tantes coses i fem tqnts crits que no arriben enlloc! Oblidem massa que el treball
fet en silenci és, sovint, el més efectiu. El tema del Dr. Pedro Pons "Homes i fets
de la Medicina Catalana" es fa interessant, pero en conjunt el parlament té~ un
caire una mica massa protocolari, pel aue esperen aquests rossellonesos apassionarso

\

Anem end~riats d'una banda a l'altra. Qui ho diria, que femvacances?

En havarf.sopat hem de tornar a Pr ada , per la. conf'e r-énc á a+de.L S-r-..---An-t-oni
Comas. Ens parla de l'estat de la llengua -freqüencia d'ús- parlada i escrita du-
rqntels segles XVI, XVII i XVIII, segles que són, com tots sabem, de dec&dencia.

En general, el tema resulta ~~r~, o potser massa erudito També es veritqt
que tots co6encnm est~una mica esgotats, de tant sentir conferencies i de tant

anar a dormir tardo

Quin bell dial El cel net, la silueta del CanígÓ ben retalladél rlamun:--'-::1.

blau, la perspectiva d'una excursió a Sant Mart{ •••

Sortim en cotxes particulars cap a Sant Miquel de Cuixi. Abans de la visi-
ta al Monestir, que dirigiri el Sr. Pere Ponsich -consetvqdor del patrimoni art{s-
tic del Departament-, el senyor Dutech, occitijens fa un resum de l'estat actual
de la seva llengua -extensió' del territori occiti, limits, variants dialectals-
i ens en ostra les caracter{sti1ues principals. Ens parla en occiti, aq(1est
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de la gespa que cobreixéi terreny de davant del1claustre. Els alumnes seiem per
terra, cercant la posiC:1.¿--~~s- c~~~d-~:-i'-~p-~ofit~~--~l~~-:S~~-p~i~~tg~-ibons aires.
Totes les clasies o confer~ncies haurien d'haver estat fetes aix{: a l'aire lliu-
re, almenys els dies clars; Ho proposem per a l'any vinent.

Amb les explicacions del se:lyor Ponsich, la visita al' Abadia és dob l.emeriá

interessant, I, amb l'anima plena de romanic, iniciem l'ascenci6 a Sant Mart{, que
no és gens dificultosa; aixi i tot, alguns lloguen jeeps. No cal pas ~ue parlem
del merElvel16s espectacle de l'Abadia, forenparaules buf.de e's

Abans de la visita, di.nen., Tothom agafa el seu raccio~am;ent de la manera
que pote Val El dir que aquesta verada ens han peixa~ b~.

A la tarda, prop d "una,deliciosa miranda natural, fem rodona i cantem can-
eone , En Dedies ens canta la S€:YrJ. creació, amb molt desentiment. Ela altrea-els
cqntants niés o menys pr-of'e así.one Ls , volem dir-, ja no n 'h~ posea") tant.

Q.uaribad.xem de StO Marti, 'el dia esta en aquell punt doler que fa:venir re-
'''ml?ad !abandonar unlloc que eatd.mem i que admirem.

. l· .Ja a Prada, al sopar, ens espera una sorpresn. Ningu no pensava~ ja, en ~1
personatge misteriós que vaapareixer fa un parell de nits en una de les habitq-
cions de les noies. Un alpinista mig desmaiat, que han batejat ambel nom de' Jor:::,
di Xiruques. I no tot va acabar aci, quan tot l'element femeni dgrFtia, uns fantcs-
mes amb el Ll.encoL c.orresponent i llanterna i tot van pa aaar=a fer 1.::- por pel cor-,
redor que duu a les cambres de les npies: Uuuú! Uuuú! En aq~esta Universitat te-
nim de tot, evident~ent.

I bé. En Jordi Xiruque~, desp~é.~. d'aquellq nit~ havia desaparegut. Un
grup dels,nostres xicots.l;taentrat al me~jadoramb grans ca~tells que reclamaven

''1"home." desaparegut: "T,ornell·'"!'nosen JorsJ-:j..!Llibertat per al no st r-e Jordi!" 'I'obh om
hi ha estat d+ac or-d i e.LSr. t1011 s'ha aixeciat,cridant:"Jordi! Jordi!" i els al-:-. .
tres l'hem seguit. L'intendent ha tret el nas, una mica esverat i recelo~ Final-
ment)el nostre ninot estimat ha entrat al menjador i les noies, gemtilment, l'han
fet seure a taula.

Tots hem brinda:t a la salut de~nostre Jordi.
En havent sopat, una estona de Sr. Galobardes, ai! i lectura de poesies

amb col.loqui, debat i intervencions iron~ques de Pere Verdaguer, que abusa; de
• -.'.!'

vegades, de la s~nceritat i de l'abrandament deIs seus co~panys i col.laborEldors.
-i pensem sobretot amb eh Mayol, amb aquell idealisme que la seva expr-eesí.odenun~i",-,

Pero la sang no arriba mai al riu i, després de 15é::::-:"~'t ""3.7r~S~ ún¿' ~ta::.~¡rqS

s Iestimen m~s.
R.L.


