Ignoro si els híibil.nnts de Cervellona arribarem mai a percJre el vici de queixarnos de rAjuniament. En realiüu, aixó ha esta! scmprc, fins i lot en lemps
millors, com aquell del qual ara en parlaré. Pero no capiga cap dubte que les
coses han empiljorüt, des de Ihivors, i per un sol motíu: la manca d'imaginació
que imposen els avengos acluals. Quan hom no pot teñir la salisfacció d"invenlar un nou tipus de cafetera russa ni unes taloneres destinades a disminuir el
desgast del miíjons de manera que no es trobi amb allres invenís que aconsegueixin el qué es proposa amb la máxima pcrfecció, es logic que els tan an^lit^ats
complexes es manifesiin mitjaníant formes del pitjor humor. Si, damunt de tot,
els caps grossos de FAjuntament també victimes del mal humor general no trobcn
allres formes de refer-se que ki de posar la ciuial al corrcnt de la civiliizació
exigint nous imposlos que els permetin de compensar el cansamenl original de
tanta preocupació, no cal dir fins a quin punt els ciuladans, ets destinaiaris de
tan nobles sacrificis, arribem de desagraímcnt i d'histcria col.lectiva.
Nosaltres direm el qué ens senibli, pero en lemps de la Monyos eslavem molt
mes humanilzals que ara. Encara que també podríem dir que d'humanitzals ho
hem estat sempre. D"aquí ve que la nostra evolució —-tan normal, lan humaníssima— permciés, un lemps, un gran clevat de fantasia que ara, després de tanta
perfecció, és normal que ens negui i ens faci, fins i lot, mediocres. No obstant,
com que es Iracia de dir sempre alio que hom sent, en aquesta ocasió em poso,
scnse mes preámbuls, d'acord amb lois els enyoradors d'aquell temps.
Quan's d'anys fará que el buscadoret-trobadoret ja no es passeja, amb el seu
movimenl imiformcment solcmnial, pels carrers cerveÜonins? Les seves darreries
son ben fácils i ben iógiques d'explícar. Les amoroses mans recollidores de
rapare!! forcn causa de greus conflictes amb la circulado que, cada dia mes,
anava en augment. I el mes llastimós no es aixó sino les queixcs que molls
deis maleixos benefíciaris disparavcn contra la genial adquisició de l'alcalde
—de felig memoria— Torrents i Cadiret. Aquel! artefacte pinioresc, aquell tanc
de la pau, pintat d'un verd tardoral —com tanls d'alires carretons del servei
públic—- els semblava una ridiculesa que calia eliminar. La manca de sentimenlalisme que imposa aixó que en diem civil¡i;íació permet aberracions tan greus
com les de preferir les rodes ofensives i amenai;adores deis colxes, ais discrets
i amagáis medis de locomoció del buscadoret-trobadoret.
Un il.lustre enginyer de la noslra ciuiat es posa d'acord amb la célebre firma
aiemanya "Holen und Treffen" de Strasswurst (Urpsia oriental)) i, ben aviai,
la nostra fábrica "La Artefactriz Terrestre, Marítima y Celestial", en els seus
lallers de la popular barriada de la Cervellonela, construí la primera remesa de
buscadorels-lrobadorets.
No podeni negar que el nom —cosa prou evident— fou degul a Teslimació
popular de la que, un temps, friiia l'aparell. En alemany era "Holtreffapparat"
i, per lant, en caíala culle, "cercós-trobós-aparell". Pero no calia ni era decoros
d'espcrar que aqüestes denoniinacions técniques i enrevessades arrelessin en el
poblé i sí, en canvi. que era lógic un nom tan senzill i familiar com el de "bus
cadoret-trobadorL't".
No obslaní, l'esperil de censura —mes que de critica— de molts ciuladans
havia d'arribar a fer-los dir que "alió" era un buscadoret de lot i un trobadoret
de res i que, naiuraimcnl. buscava on no calia i no Irobava on hi liavia qué
irobar. Jo amb tola franquesa ho d¡c —m'aireveixo a lloar— no sois les virluls
de l'aparell sino, també, la seva discreció. "Massa discret! ^ d i r a n alguns— lant
que ben poca cosa trobava". Es que, polser —els diré jo— esperáveu que
trobés pelroli?
Mes, deixeu-me reconstruir, amb nostalgia, l'escena de l'aparició del simpátic
vehicle. Oe molt petit —esiant al baLó— a l'esliu, el veia aparéixer per la cantonada des d'on enfocava el meu carrcr. A la tórrela, on els tañes de combat hi
teñen el cañó, ell hi tenia dos ilumi que movia, amb independencia absoluta
i en totes direccions, com dos ulls d'iLn camaleó. Els lenia encesos en pie dia i,
com és natural, solia dirigir-los cap a térra, endavanl i costats. Malgrat que, per
la configurado de la tórrela, tenia un aspecte enigmátic d'esfinx, la mobilitat els
comunicava la plácida alegría de tots els ulls guerxos. A la vegada, la tórrela
disposava d'un eix que li permetia de maniobrar com un coll que pogués girar
en rodó. Aprofiíant d'aquesla qualitat, era com. abans de girar tol el eos del
tanc cap ai meu carrer, jo podia observar com els seus ulls s'insinuaven amb
limidesa pero amb aspecte apacible al maieix temps. Semblava com si digués
solemnial i reposai: "Gcrmans: aquí em leniu. Sóc all i fon, pero no vine pas
a desafiar-vos sino a fer-vos gran servei. Nena que has desobe'it a la mamá,
bo i jugant amb les amigúeles, i has perdut la pesseta amb la qual havies de
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comprar safra: heus aquí que jo la linc. Senyora adeierada que ha perdul les
claus del pis, i tem que el seu maril la renyi: no es preocupi, que jo les he
irobades. Nen que jugaves a pam i peí, t'ha sortít ia bala disparada, i ara no
la trobes: heus-la, bruia de fang, entre la tercera i quarla llamborda de má dreta.
Velleía que anava a sermó i se li han escorregut eis rosaris peí forat del
davanta!: aquí els linc, a la tercera púa de la meva relia metal,lica: podrá
practicar, confiadeta, la seva devoció. Jo sóc Tamic deis humiis, M'horroritzen
els objecles codiciables que podrien transformar-me en un tanc de guerra",
A riiivern, el sentía passar just per davant de casa. Era inconfusible el sorollet
persislent del seu motor. Recordava el del "Graf Zeppelin". Era profund i cálid,
humit i maternal. Tots déiem: "Ja passa el buscadoret-trobadoret. No ha peidut
res ningú? En tot cas, si res ens manca, ja ho preguniarem a can Joanet de la
cantonada, l'adroguer que és on sol deixar les coses". La forma del tanc era
com d'una pirámide octogonal tallada. A la parí alta de la paret que li servia
de davanl hi havia —-com en qualsevol altre vehicle— la finestreta del conductor,
funcionari de Tajunlament, alt, panxut i en eos de camisa arremangada, fídei
col.laborador de Taparell. Quan girava una cantonada feia aquell mateíx "Creccrec" que feien les rodes dentadas deis antics i també desapareguts escombradors
municipals de cavalls (Aparells d'efecte —com podem imaginar— exactament
contrarr al del buscadoret-trobadoret). Quan Irobava quelcom, sonava un timbre
com de despertador. Pero no era el despertador odios que cada mati ens posa
en contacte amb la trista realitat de la vida, interrompent els nostres somnis.
Mes aviat era com una especie d'"antidespertador" que ens omplia d'esperances
a tots i ens permetia de seguir amb el somni interrompul peí descuit quotidiá.
El buscadoret-trobadoret, o mes breument, "b,-t." era, a la vegada, conservador
del nostre goig de viure, i progressisia, com a artefacie de la técnica moderna.
Quan sonava el timbre —el timbre suau de les esperances— la geni acudía al
seu enlorn, amb el somrís al Uavis. El conductor anunciava: "Una águila de fer
milja, un anell, unes claus". A vegades, aquells que, conveni;uls, refiats —i tafaners— es creien invulnerables a la pérdua d'objectes domésiics es sentien,
al mateix temps, agradosament sorpresos i suaument amonestáis. També hi havia
alguna filánlropa de veínat que, preocupada per les desgracies del próxim,
deia: "Ai que bé! Quina alegría que tindrá la Carmela, quan sápiga que s'ha
trobat el llapis que ia padrineía va regalar ai seu Maneleí! Senyor buscador:
doni'm el llapis, que el liiuraré a la Carmela, així que la vegi!". La pinta recollidora de l'aparell, convenienlmenl dirigida, les mans del funcionari, obrint la
porteila, o els Uums, enfocáis camaleónicamenl, convertien l'aparell. a mes a mes,
en "recoilidorel-lornadoret".
No cal dir com disfrulaven eis sempilerns xicots entremaliats. S'apoiaven contra
la paret posterior del tanc i, aprofiíant a la vegada la lleu inclinació d'aquesta i
la lentitud d'aquel!, es permeiien un agrados vialge relrospectiu. Quan algún
"nano", amb esperit de recader hipócrita, bo i assenyalant hisiericament, deia al
conductor alió tan clássíc de "a darrera n'hí va un!" obtenía d'ell, per tola
contesta, aquell gest tan significatiu que es fa amb el palmell de la má capgirada, per a indicar la conveniencia de deixar lliure l'espai de visibililat. 1, alguna
vegada, fins í tot havien sortit les mans recollidores, amb la intenció d'apartar
algún noiet imperlinent. Polser aixó feri la susceptibiiitat d'un d'eils, que degué
apedrcgar els fanals de la tórrela, ja que, poc abans de desaparéixer definitivamenl, tolhom va poder observar, amb consternació, i reprovar que el maliractat
pero enlranyabie aparell es passejava borní, amb l'esguard trisi i amb pérdua
de facultáis. Vaig sentir una desagradable incomodiíat per aquella molt possible
barroeria infantil, inconscient pero tan poc prometedora de bons auguris.
En efecte, els auguris eren tan funestos que, lemps després, haguc d'esclalar per
tot el país una esfereídora tempesta de Valors Elerns. Com prou be sabem, al
Valor Elern no h escau l'humor ni és senlimental, car ell no eslima les coses
efimcres, iracli's d'una flor o d'una baluerna humaníssima, sino les frases lapidáries i les parades mililars amb tañes de l'altra especie. No eslimen el llapis
que va perdre el Manelet de la Carmela sino l'esvoranc que obre l'obús, i on
fíoriran les noves veritais. Veneren les viriuis integráis i llegendáries del Herois
morís, pero no donen cap importancia a la pintoresca adquisició d'aquell alcalde
modernista.
El b.-t. era tol un sínibol d'amor al próxim i d'humililal. Ell feia —-en tot el qué
podia—• agradable la vida de les classes modestes í no pretenía d'ésser perfecte
pero s'esforjava per a lograr la perfecció, a desgrat de la trepa inevitable de
neurasiénics a qui moleslaven els sorollets discrets o bé cnlluernaven els fanals
de la pobra máquina que ja no tornarem mai mes a veure. 30SEP CERCOS

