el pont de pedra

Intervius
hinebres
Convenientment abillat amb el
jaque i barret de oopa, distintiu de
totes les solemnitats mes o menys
funebres, m'he dirigit a altes hores
de la nit a 1'estatge dels nostres amics cadaverics per a coneixer
qualques opinions. Vegeu-ne algunes:
Un politic:
—Vots son trumfos. No se quin
interes to la meva ex-mulleren portar-me corones de flors i figures d'
angelets voladors. Mes m'estimaria que em portes la dissolucio de
I'esquerra i passaria el temps que
em resta corn a cadaver amb felicitat. No sabeu vOs I'alegria que
horn sent quan veu triomfar el partit dels seus amorsl Tine de vei un
comunista, que sempre ens treiem
els ossets al sol.
Ara esta convertint els que no
tenen amor propi...

Lino nina biers:
. —Els meus "papas" no tenen
perclo. El dia del meu enterrament
van abillar-me amb una caixa
blanca la "mar" de "cursi". I ara
que podiem demostrar el nostre
bon gust corn familia "chic", m,
envien una corona de llauna que
es del tot insuportable. Fixi's, to
meva amiga del davant quins rams
mes formosos i aix6 que en vida
era una noia que no sabia distingir. Sort qu.' la Lulti no ho sabra
que, sing, em deixaria sense cap
osset...
Un jugador esportiu:
—Ja tenen sort que no tine partit!! No en tenen prou cPhaver-me
posat aquesta lapida aqui el davant, que els directius venen a ferme mofa amb unes corones de lions
que nomes porten perjudici a la
caixa del Club. No se perque no
podien dur-me les primes i els sous
que em deuen. Sort en tinc que
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aqui al .costat tinc un fanatic que
em paga tot el que vull. Ja m'entero de la campanya que fa el Girona F. C.!! Si us conve els "Cadaverics F. C." tenim un davanter
centre que es una meravella. Es
un ltipo` que marca molt i xuta fort.
Un fabricant:
—La meva dona ja deu tenir
a mant i per aix6 no ve a plorar a
la meva tomba. Tant que en sap
quan li conve! Igual ho feia quan
em demanava un collar o una polsera de brillants. Ara deu tenir
feina a donar "tes". Hi to una mania] Jo crec que vaig traspassar-me
dels tes que havia hagut de pendre
I el noi, que? Encara va amb Ia
corista? No en farem res d'aquell
noi, es molt viciOs. Corn deu gastar-se el que jo li vaig guanyar!!
Un fondista:
Noi, no em preguntis res, que
tinc molta feina a fer banquets.
Avui, la senyora Rosquelles d6na
un "sopar a la americana" a les
seves amistats. Et convido. Estic
molt atrafegat. A reveurd
Un artista:
—El concepte que els meus
companys tenen de l'art esta mancat d'estetica. Fixeu-vos amb les
tombes: encara es conserva el to
classic dels principis. Si l'alcalde
ens ho permet, vull fer un cementiri modern. No sols l'art evoluciona en la terra!
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rambla (sota les voltes, 26 1.er)
girona
Preguem als nostres collaboradors que ens trametin la correspondencia a la nova direcciO:
Rutlla, 5 - Impremta

ciutadania
Malaguanyat temps perdut en
escriure als diarist Al cap i a Ia fi
no serveix per a res. Hi ha qui Ilegeix la premsa solament per agafar-hi una enrabiada. Vegeu si no:
Voleu dir-me quin plaer hi pot trobar el senyor Gimenez, dic, Ramirez, dic, Gutierrez, dic, Rodriguez,
(vull dir Penipresari del Coliseo),
llegint el PONT DE PEDRA? ES clar
que tot lo mes que pot trobar-hi
son quatre fastIcs de les pellicules
que faci; pero sempre s'hi enrabi
ara una mica,
I el simpatic Sr. Tomas, tambe
arrufarkel nas si Ilegeix EL PONT
DE PEDRA, que hem descobert que
at mat! no pot passar se pel pont
de pedra per mor de milers i milers
de ciutadans que, per prendre
honestament el sol, obstrueixen
les voreres.
I el senyor Bielsa (tambe es
molt simpatic, el senyor Bielsa)
ens trobara antipatics si diguem
que totes aquelles corretges i yentreres de cuiro que I'hi fan dur, !'hi
desfan told la seva arrogant figura.
I el senyor Pau Perez ens trobara horriblement "anarquistes"
si proposem a l'Ajuntamen de Girona declari monument local el
seu magnffic edifici del carrer de
Pau Casals, !'edifici mes hen ventilat de tot Girona.
I tambe s'enfadaria l'arquitecte
municipal si diguesslm lo que ens
horripila diguem-ne urbunitzaciO
de I'Onyar...
I els botiguers de Ia !Zambia?
Oh! Els infalibles, honrats trebailadors i .tributatius» botiguers de
la Rambla ens dirien quatre coses
lletjes si ens atrevissim a insinuar
que el mercat dins la principal via
gironina no serveix per altra cosa
que per embrutir i desprestigiar
una miqueta mes aquesta afortunada ciutat de pedra...
Res, amics, res. No volem,
doncs, ficar-nos ni amb al cine Coliseo, ni amb la gent que obstrueix
!es voreres del pont de pedra, ni
amb les multiples correties del .
senyor Bielsa, ni amb la joia drquitectOnica del senyor Pau Perez,
ni amb Purbanitzacio de I'Onyar,
ni amb el mercat de Ia Rambla...
Ni volem paday dels lardinets
del riu...
Nosaltres tenim d'estar be amb
tothom. Doncs, no faltaria mes!
CONCLAVE

