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LA.

VEU

LE

LTE ON A

molí temps i en toi

al turc

bía

anunci, d' ahont s' hi depuraban les

el pais no hi ha¬
ningú que ai parlar de dita casa
dels Agiilianas, no en digues el
palau del Vescompte... i per lo
tant no te rés d' estrany qu' encara
avui hi hagi qui ho repeteixi, per
haber-ho sentit a dir, sense bus¬

aital histo¬
ria, nosaltres ne podem donar tes¬
timoni documental i per lo tant, no
ens sorprèn que i;na versió que té
per fonament i' ironia, hagi sigut
patrocinada per aquets sabis de
quincalla i de pa sucat amb oli, que
no

senten

ria molt rusca, que va conta
meu

avi i c.ue

histo¬
-

me

el

habia sigut la broma

de tolhom, en el comensament

del

segle passat. Se conta que un sabi
geolec i arqueolec, visitant I' anti¬
gua i histórica ciutat ü' Ampurias,
en una de les seves investigacions,
va trovar un
tros de pedra en la
que amb lletres molt borrosas se
hi llegia la següent
inscripció:
«Aquí Selim». Entussiasmat el sa"bi amb tal troballa, va embrotir
moltes

resmes

de paper per a asse¬

gurar que «Selim», grant visir turc,
había estat en dita ciutai i que ha¬
bia

caigut prés dels ñnicis, en una
batalla, trabada en alta mar. Aixó
va esser objecte de moltes acalora¬
des discussions per part dels sabis
i

historiadors

pd' aquells temps i

njés rabiosa era la disputa,
de sople se li va ocorrer al Ajunta¬
ment a' Ampurias, Ireurer les ru¬
nes
d'un carreró que obtruia el
pas de les aiguës i que consti¬
tuía un famer de porquería i pestiTencia per a la població i ¡oh mirace!... cavant i regirant, varen tro¬
var un altre tros de pedra que venía
quan

a esser

1' altre meitat dé la trobada

el gran sabi i que amb el ma¬
teix carácter de lletra, se hi llegia
per

la següent inscripció: pian Jas ieIrinas de Ja c/Wac/.—Reconstitui¬
da la pedra amb las dos meitats o
fragments, se va venir en coneixe¬
ment que tola la historia d' aquell
pretcnciós sabi era pura fantasía i
que lo que se pensaba o se prete¬
nia que fos un monument dedicat

un

leixen comunmenl la major part de
les coses que 's porten a cap a

Girona, ha mort «Athenea».
irientant-la de bon principi cap

cap a

burro i

remenaven tot

els

va

ciutat

..

la xacota de tots

esser

contraris

seus

passat

manosejat palau del Vescompte i
rés d' estrany per quan, cl
orgull i supèrbia els hi ofega

no es
seu

en

lloc de

cap, pensan

amb els

molt sovint el cervell

amb el

pensar
peus.

Molts

dirán

tal

i

y
volta

tot

que

pendrer el pel als inventois
d' aital historia, pro per si aixís ho
consideran, es necessari confesar
que bastant, molt avans, ens I' han
prés a nosaltres, volent fer-nos
veurer garsas per perdius i per lo
tant es natural, que tot, per fí de
discusió, acabés amb solfa i que li
dediquesim algunas peteneras.
es

Un

t

al camp
se

ha

semblant

cosa

amb els sabis historiadors del tant

aixó

una

la

que

Aquí se
limpian las letrinas de ¡a ciudad
Allavors aquell sabi va caurer del

campanes, pro que

scben eoit.
Aixó me fá recordar

més

no era

de

comunes

Una

car-li el seu fonament.
De la legitimitat d'

sempre

Selim,

xlisco de la

Garuotxa

catalanista, pels
ai

gust, erigint-

en

directors de

sí mateixos

a

r obra;

s' ho

que

seu

començant per atre

part,

buscar local i embellir-lo i gas¬
tar-hi lo que no s'hi podia en lloc d'
enfortirprimerament la societat amb
un
respectable número de socis
per

i amb

junta que

una

hagués

no

po¬

gut donar peu a fonamentades sos¬
pites, «Athenea» va neixre morta,

entussiasme,

sense

com no

fos

el

esperit,

sense

del director

dç la

obra que se preocupava mes d' enfonzar ben fort els fonaments a
terra

gran

per

a

socis segurs
se

caigués una
d' arrelar en cl
i probables I' idea que
que

faixada,

no

que

volia portar a cap.
Orientant-se encare

minadament

mes

deter-

després excluint ba¬
consideració de

rroerament sense

lo que no s' avenia
amb el criteri particularíssirn del
que s' havia erigit dictador d' aque¬
lla mena de república casolana, re¬
butjant injustament els corals i des¬
cap mena, fot

La inort d' Atlieiiea
S'ha donat comiat

a

«Athenea»

falta de pago, i «Athenea» ha
desocupar el local que des de la
seva fundació havia
ocupat en cl

interessats oferiments d' arti: tes di

per

valua,

de

que no

carrer

de Clavé.

dats devant d'

Aquest fet senzillíssim, aquest
incident vulgar, tan vulgar com
r oc//sec7 de cualsevol

empleiat de

dos mil

rals, ^ona peu a moltes
consideracions, a molts comenta¬
ris i

a no

poques

lliçons.

miraven de

rajola mentres

una

cua

d' ull

hi posava el que

la

feia d'

cara

que

i se¬

amo

nyor, en una paraula, escorcollant
els gustos, ideies i aficions de tots

els que pretenien posar els peus en

aquell saló,

En

primer lloc enrobusteix la
nostre opinió de sempre; que quan
se tracta de fer art, de ter cultura —
diu

vulgarment—, en
paraula, quan se vol portar a
alguna cosa en la que hi ha de
com se

la sola raó secreta de
formaven part de la colla de
turiferaris que quedaven bocabeper

una

més

qu'

bombos

a força d' injeccions de
periodístics i familiars.

1 aixís

una
cap

va començar a viure
vida raquítica, aguantada no

va anar

de la mellor

i tirant"
podia, ten-

passant

manera

que

i dels gustos

de cada hu, s' ha de

aquell minuscol
temple de I' art i de la cultura monopolisada, fins que 1' evident des-

evitar sempre

I' imprimir

encoratjament dels seus

tribuir tothom

a

con¬
mida de les forces

a

n'

aque¬

lla obra orientacions partidistes, ja

sigui per la forma en que se co¬
menci, ja sigui per I' actuació dels
que hi fassin d'e directors.
1 precisament per aixó,
per
aquest defecte capdal del que ado-
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cat

casi

sempre

pares

evident in
diferencia amb que els pocs socis
q je hi quedaven miraren la marxa,
padrins i I'

descendent
que

encare

de la

mes

societat,

va

fér

moris prosaicament, qu' aca¬

bés de la

manera

mes

vulgar

que

