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Aci em teniu. Sembla que ens hagim vist
sernpre. Fins i tot me n'admiro de que us
faci la meva presentacio.
Perque: qui no coneix EL PONT DE PEDRA?
Qui no l'ha admirat? Qui no l'ha trepitjat?
Varen voler batejar-me amb el nom d'Isabel H. Pere jo no sac ni Segona ni em dic
Isabel. Soc de PEDRA. No dire que tingui el
cor de pedra, perque si alguna cosa tinc, son
nlls. Tinc tres ulls corn tres catedrals. I per
sobre aquests ulls gloriosos hipassa la Ciutat sencera.
Tots els grans aconteixements que han
sotsmogut la vida de Girona, s'han escolat
per damunt la meva esquena que s'aguanta i
glorifica damunt d'aquests ulls de que parlo.
Jo ho he suportat tot. Les arribades apo-

-que prendra?
- qualsevol cosa, un cocktail d'aquets
que facilitan a can Pujadas.
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teOsiques dels Bisbes. Els comiats cordials
als Governadors. Les arribades de Ministres.
El pas de comitives reials. Les parades militars. El sol fantastic de l'estiu La Iluna rues
romantica de 'Univers.
Jo represento un troc d'histOria inefable
de Girona i vaig pel cami de perdurar tant
corn la Ciutat mateixa. Si un boci de romanticisme conserva la Ciutat, el represento jo,
de la mateixa manera que ofereixo el record
inefable de les tartanes que en dia ja llunya
anaven a Salt.
Soc, amic, una institucio. Els qui entenen amb el temps, han de venir a mi. Els qui
s'enamoren compten amb mi. Els politics, els
comerciants, els tractants, els mercaders i
fins els que passen ]let de contraban, han
de venir a raure amb mi.
Doncs be: si la Ciutat sempre m'ha tirygut per cosa principal i ella ha vingut a mi
des d'Isabel II, just es que ara, jo m'escampi
per )a Ciutat encara que nomes sigui per a
distreure'm de totes les injusticies que m`han
fet omplint el meu riu d'immundicies que maten totes les carpel, que atretes per la meva
nomenada, han acudit dels recendits avkrns
de l'estany de Balyoles. De les injusticies
que em feren amb els jardinets immortals i
de les que em volien fer amb aquella famosa
placa mercat.
SOc de pedra, perO tinc un taranna
jovenivol, casola i imponderablement
amic de tot el quc to un valor. Per aixO'em
pl aura rant de cantar
Consti que tampoc em recara de desferme d'algun adoqui per etzivar-lo al clatell del
primer ximple que s'ho mereixi.
Pere, que consti. Tot soc ulls i vull que
els meus ulls, serveixin sempre per a embadalir-me en la bellesa de les cosec dels habitant's i dels fets de Girona.
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eu-vos-ho ad tot.
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