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Des del

segle passat, i

no

se

abans,

La

Garriga

ha

estat un centre

d'atracci6,

tant

pel

seu

clima temperat i sec, com per I'existencia de les aiques termals. No el centre d'una atracci6
turfstica esclatant i cridanera, sin6 el d'una atracci6 cordial, senzilla i planera. Seria potser
remuntar-nos a la famosa estada del Rei Martf l'Hurna que, per I'abril del 1400 hi
arriba amb la seva esposa i la Cort per-a passar-hi una mesada a fi de refer la seva salut; pero
el que sf podem dir es que des de la segona meitat del segle XIX fins avui hi han passat i vist

exagerat

cut

personatges de

tota mena,

faltant-hi entre. elles

personalitats destacades del nostre
Collell, Jacint Verdaguer, Enric Gal
Xavier Noques, Iidefons Sunol, Francese Macia, Frederic Mompou, Joaquim Sunyer,
wev
Eugeni d'Ors, Josep Puig i Cadafalch, Francese Camb6, Josep Ma de Sagarra, Josep Carner, i
un lIarg etcetera, perque la Ilista seria diffcil de fer i inacabable.
Pero I'inici d'aquesta ponencia es senyalar el fet que, aillarg dels anvs, han estat molts els
vigatans que han sojornat bones temporades a La Garriga, sigui a I' "Establiment" -ho die
aixf per a servar el nom que els estadants donaven al Balneari Blancafort-, obe lIogant un
pis 0 comprant una terre del poble. Si en el conjunt dels que hi han anat venint d'arreu hi
trobem, com hem vist, una gran varietat, el mateix passa, en una escala mes redu ida, amb els
vigatans que hi han fet estada; figures com Ies del canonge Collell, Marti Genfs, Jacint Ver
daguer 0 L1ufs B Nadal, alternen amb les de Josep Pratdesaba -una altra figura digne d'es
tudi, astronorn aficionat i que ha donat el nom a un crater de la Iluna-, i tants d'altres que,
pel motiu que sigui, no han passat a la historia: a la petita historla local.
Tant se val; el fet es que les boires de la plana aconsellen sovint als asrnatics, als reumatics
o als rendistes
-aix6, ara, ja no tant- a venir a La Garriga. I aquest corrent -meritori en al
tres temps, quan anar d'acf d'alla portava els seus problemes i complicacions- encara segueix
avui, i molta gent d'edat avancada refa la seva salut en el clima benigne del nostre poble, tot i
man

ar

no

nstic, cultural i pol (tic: Adria Gual, el

can

ge

,

que

no

s'hi troba la pau i el silenci que abans eren notables.
persones que hi vinque, ja des de molt petit, -i aixo s'esdevenia segurament cap
1875- era en L1ufs Arumf i Blancafort, que rnes tard en seria un autentic

Una de les
a

I'any

ena�orat.

-
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consta que quan devia tenir 10 0 12 anys hi feia
que rnes endavant seria el "Balneari Blancafort"; un
Balneari tames pels banys termals, per la societat que all I es reunia i tambe perque a "Can
Petita", com se I'anomenava en certs sectors, es on es cuinava tota la polrtica local, essent el

Potser ja abans hi havia estat,

pero

estada amb els

la

parents

seus

ens

casa

conservadores i dretanes menades pels cacics locals i bona part de la cle
una altra historia -Ia del Balneari 0 Can Petita·- que un dia 0 altre cal

centre de les forces

recia; pero aquesta as
dria treballar i escriure
na

a

desapassionadarnent

capitol important

com a

Tornant al que deiern, doncs, en Llufs Aruml s'estava amb els
pels voltants de I'any 1875 a La Garriga i hi visque una breu

de la vida local.
parents per part mater
que Ii queda gravada

seus

escena

es tracta de la primera pinzellada escrita que ens dona, refer ida al po
despres visque i que tant s'estirna, potser valla pena que la lIegim Integrament, ja que
es breu; figura en un Ilibre editat precisament a Granollers per l'Editorial Alpina, qracies a

per sempre. Com que

ble

on

I'interes que hi

el Sr. Salvador

posa

i titulat: "La guerra dels carlins vista per

Llobet,

un

in

fant". Diu aixf:
"A La

Garriga vaig tenir ocasio de veure els primers carlins. M'estava en companyia d'uns
en una saleta d'aquella casa que un dia havia d'esser l'Establiment Blanca
nova que a la Placa hi havia la partida d'En Bet de la Beia. Tothom hi co

senyors i senyores,
fort, quan arriba la

la fal.lera de

rreque amb

veure

els carl ins. Jo

tarnbe

En Bet tenia la gent formada i els repartia les

hi ani amb

espardenyes

unes

senvores.

que havia pogut

arreplegar,

no

espardenyer d'alla mateix. Hi havia uns xicots que pro
testaven al.leqant que ells tenien rnes necessitat d'espardenyes noves que no aquells a qui
n'havia donades; pero ell, molt sovint, no escoltava ningu i les repartia de la manera que Ii de

se si paqant-les

0

decornissant-les

a un

via semblar rnes urgent.

Quina desil.lusio
anaven

molt mal

feu sentir-los renegar i queixar-se

em

girbats,

sense

pages d'aquell temps, estripats
No

cap

mena

i bruts. Ni recorda que

tinquerern temps de conternplar-los gaire

sortiren

en

direccio

a

d'aquella

d'uniforme, vestits

la muntanya per derrera

en

portessin

manera!. Per altra part,

general

com

els minyons de

boina.

estona: aviat en

Bet dona I 'ordre de partir i

l'esqlesia,

[o havia vist els carl ins i els trobava molt diferents d'aquells defensors de la Religio
jo m'imaginava resant cada dia el Rosari."
Aquest breu fragment ja ens dona una idea de les qualitats d'observaci6 i de I'esperit cri
tic d'en Lluis Aruml i Blancafort. Jo el vaig arribar a veure -no puc dir coneixer-lo->, ja molt
Pero

que

veil, assegut

en

un

sillo prop de la finestra que donava

a

la

Placa

de

Vic; nornes recorda que

portava barba i que tenia fama a la familia de ser un home de criteri molt personal i intel.li
gent. Era oncle carnal de la meva mare, 0 sigui qerrna de la meva avia: pertanyia, doncs al
tronc
en

pairal de Ca l'Arurnl,

una

de les

cases

i families rnes

aquesta ciutat I'any 1863, havent pogut albirar,

rrera

com

conegudes de Vic. Ell havia nascut
vist, els ultirns espetecs de la da

hem

carlinada, i morf I'any 1943, poe despres d'acabada la

da, doncs, transcorregue

en una

epoca rica

en

guerra civil

espanyola. La

esdeveniments i convulsa del

nostre

seva

vi

pais; i ell

la visque amb intensitat i profunditat perque fou un home que sempre estique a primera fi
la en l'interes per l'evolucio de I'home i la societat. Fill d'una familia profundament catolica,
conservadora i

tradicional, no reneqa mai dels seus sentiments religiosos, pero aixo no l'irnpe
di de tenir sempre les antenes molt obertes a tot el que passava pel mon, mantenir tothora
un agut esperit critic i maldar per la millora de moltes
injustlcies socials. Aquest punt d'equi
libri entre la

pertinence

a una

societat benestant i la

inquietud intel.lectual

i transformadora de molts aspectes de la societat es

que el

porta

a una

visio

aguda

ques

vitals, molt propia -tanmateix- de diverses personalitats del rnon culte d'aquell temps.
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Estudia la

de farrnaceutic i

es doctora I'any 1881. La seva vida a Barcelona Ii obre
de comparar, de jut jar, de coneixer: i de recerca de solucions.
No he tingut temps, ni he trobat material, per tal d'espigolar mes details dels primers anys
de I'apotecari Lluis Arurni, el que sf es cert es que s'instal.la a La Garriga, ala farrnacia que

horitzons

en

carrera

el

afany

seu

fou del Sr.

Plandiura, I'any 1903 i que hi rornanque fins el 1916. No era per ell, La Garriga,
poble desconegut; I'hi hem vist de petit acudint ala Placa a veure els carlins d'en Bet de la

un

Beia i vivia

a casa

els

seus

oneles de l'Establiment Blancafort. No se si el fet d'haver quedat

-tenia quaranta anys- vidu i sense fills, fou una de les causes de la seva vinguda
jove
a La Garriga i de I'arrelament profund que ben aviat hi senti. La vida d'un farrnaceutic
rural,
encara

aquell temps, ja

en

us

la podeu imaginar;

pen)

ell troba

en

I'exercici de la

professio

una

for

molt directa de coneixer les persones, d'influir en elles amb el seu caracter bondados i la
seva forma de ser caritativa i humana; son paraules seves les que diuen que:
"De darrera el taulell de la farrnacia em vaig convencer que la caritat
cristiana, en tots els
ma

seus

aspectes, es una flor miraclera, preventiva i guaridora de moltes nafres de la societat."
seva vida a La Garriga no trascendeix d'una manera espectacular; he parlat amb gent

La

que I'havia conegut, i si be el recorden

home

arnbicios, pen) sf

molt fidel als

no en

seus

saben explicar fets sobresortints; no fou mai un
Aixf, es un dels fundadors de "La Caritat",

ideals.

institucio formada a La Garriga I'any 1910 i que per met poder solucionar el problema dels
captaires. Es a partir de "La Caritat", amb un edifici propi a favor dels necessitats, que neix
I'Hospital-Asil, avui convertit en Hesidencia per a gent gran i necessitada, on les persones po
bres del poble hi tenen sempre entrada, al marge de les seves possibilitats econorniques. EI
fet, dories, que ell fos un dels fundadors de "La Caritat" ens mostra ja els seus sentiments de
solidaritat humana amb els necessitats. Hom el recorda
bliment i es curios el fet que, quan plovia,
tren i marxava a Barcelona.

no

Ii

anant i venint de la

agradava

estar a

La

Garriga

farrnacia
i

a

lEsta

sovirit agafava

el

Com hem cornencat a tastar amb el paraqraf que abans hem Ilegit d'ell, en Llufs Aruml
hauria pogut esser un bon escriptor: de fet, ho era. Tenia el do d'observacio facil i agut, sabia
retratar be els ambients i la seva intel.liqencia penetrant Ii permetia escriure obres prou inte
ressants: no obstant, escrique poe tenia com una mena de pudor que I'impedia fer-ho i no es
creia prou destre per a dur-ho a terme. D'aixo n'havien parlat sovint amb el seu cunyat
en Marti Genis i
Aguilar, apotecari tarnbe i escriptor a qui ell donava- iamb d'altres bons
-

amics. lnclus havien parlat, els dos cunyats, d'una mutua col.laboracio literaria: la
duque a terme i es una llastirna: hauria estat una experiencia molt interessant.

cosa no es

Ell deia, i em sembla que devia ser cert, que la irnaqinacio Ii corria mes que la ploma; ser
via rnes per una conversaaqil, rica i profunda, que no pas per a deixar escrit tot aquell ric joc
dialectic. Potser es per aixo que en les poques obres que ha deixat hi veiem rnes els senti
0 les anecdotes, que les idees, tot i que aquestes hi son, rnes 0 menys
dissimulades, da
d'aquelles, i a traves de justes i precises pinzellades. En torca ocasions dona la irnpressio
que quan va a llancar-se a una posicio contundent 0 combativa prefereix no arribar al fons; es
veu be el carn f tracat, pero no hi vol deixar massa marcada la petja, Segons tot el que he anat
esbrinant a traves de les persones que el tractaren 0 I'han conegut indirectament, dona la im
pressio que en l'obra escrita no s'hi reflecteix amb forca suficient la combativitat de les seves
idees. Caldria esbrinar si tot plegat no es dona d'una manera general en els escriptors del seu
temps; perque hi ha el cas d'en Marti Genis, escriptor prou conegut, que en determinats te
mes que no surten pas en les seves obres, corn es ara la parapsicologia i els aspectes cientffics
tocant als I fmits de la MetaHsica, tenia idees forca avancades i de les que havia parlat lIarga
ment amb el seu amic Josep Pratdesaba. Es podria tractar, doncs, d'un cert temor a sortir,

ments
rrera
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les lleis socials de

publicarnent ,de l'ortodoxia una mica 0 un bon xic obligada pels costums i
I'epoca. EI joc intel.lectual, al que era molt aficionat, el deixava per la
amics 0 per la planificacio de les seves accions.
Com he dit, la

seva

obra escrita

conversa

reflecteix prou clarament tot el que ell portava a dins;
l'epoca: aquests factors condicionaren

no

tarnbe victima del romanticisme i del ruralisme de

era

segurament el que volia dir i potser

s'atrevf

no

a

mottles

trencar aquests

que el

constrenyien.
"Llibre de la

gran admirador de I'obra de Rudyard Kipling, l'ailtor del
aixo,
coneixia
pia be. Havent viscut Ilargues temporades a pages -ell
Jungla" que
propietari rural->, la vida del camp, els seus problemes i personatges, en tots els
Ultra

Ii

amb els

fou

un

familiars; ho veiem clarament

eren

Sobta bastant que
rebes i

en

lIegis periodicarnent

subtileses de la

el

obres

ens

i intel.lectualment

ment conservadora

sempre del "tio Llu is" per part del
da- com d'un home les idees del

"La Masia"

meu

qual

i que

coneques

un

segle

hi haques

i

un

meu

un

rnestre"

home que

tons la psicologia anglesa i les

admirador,

en

tots conceptes,

paradoxal i tal volta incongruent; pero

que abans esrnentavern entre

rtica

cr

mica

una

a

tarnbe

seus aspectes,

"La canilla del

0

nostre

l.lufs Aruml fou

en

que

aixf, de cop, sembla
explica aquell equilibri

del poble angles. Vist
per altra banda

com

primera meitat del

"Daily Mail"

polrtica. I es

seva

en

el Vic de la

era

avancada.

una

posicio

Jo recordo haver sentit

a

social

parlar

pare -que ha estat tarnbe un "anqlofil" de tota la vi
sempre eren interessants i dignes de ser tingudes en

compte.

Fou, dins I'esperit
Les

seves

actituds

del

no es

temps,

seu

reduiren

esperit ric, independent, sincer i adhuc entusiasta.
simple posicio mental; tenia un sentit etic prou pro

un

a una

fund, un do de la caritat prou viu i una humanitat prou rica perque no fos aix i. No renv i
amb ninqu, perc tampoc no abdica de les seves idees i d'intentar dur-Ies a la practica.
Un cop rnarxa de La
fou

una

de les

coses

Ilibre "La Masia"
seva tasca

La

en

social i el

Garriga I 'any 1916, i fins

a

la

seva mort

residf

a

mai

Vic i el rnon rural

que rnes el preocuparen, intentant posar-hi remei. Les narracions del seu
son un exemple ben clar i ens introdueixen en alia que havia de ser la

seu

somni, nornes realitzat molt parcialment.

preocupacio social de Llufs

que hem vist

Arurru,

en

la

seva

participacio

en

la forrnacio

pren a Vic una nova direccio. EI coneixement directe de la vi
da que portava la dona vigatana, i especialment la de pages, Ii feu evident que calia Iluitar per
a donar a la seva situaci6 un nou sentit rnes ampli, fecund i obert; es [a en aquesta perspecti

de "La Caritat" de La

va

que

Garriga,

viatja a Belqica per estudiar ben d'aprop l'experiencia de les "Eccles Menaqeres" a fi
implantar-Ies al seu pais i donar a la dona pagesa unes certes possibilitats

d'intentar

marc on es movia. He pogut obtenir un exemplar de la conferencia que dona a I'lnsti
Agricola Catala de Sant Isidre I'any 1913 sobre el tema "Eccles Menaqeres agricoles per a
noies de pages" i que Ii fou publicada per aquella institucio, centre rector de la polftica aqra

dins el
tut

ria per part dels

propietaris i que conte els principis de justicia social i formativa que ell

pro

posava.
La

seva

conferencia es

una

explicacio

detallada de les diverses "Eccles

la forrnacio

a Belgica que ell visita, i que elles representaven per
cola i humana de la dona pagesa; i la consequencia que n'extreu

a

blertes

seria interessant fer aquesta
coltem-ne

experiencia

a

Catalunya,

en

i concretament

Menaqeres" esta
professional agri

Llu IS Arum I es de
a

com

la Plana de Vic. Es

algun fragment:

"En els pocs anvs que funcionen a Belqica les escoles menaqeres, puix la primera es del
1890, i la major part daten d'aquest segle, porten al seu haver el funcionament en aquell
pais de 30.000 "ecrerneuses" centrifugues, l'orqanitzacio i bona marxa de rnes de 500

cooperatives

que treballen la Ilet de 47.000

de

cases
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"Si l'escola esta ben dirigida per persona
intel.ligent i abnegada,
per aixo es indispensable que adquireixi autoritat i credit en la
gino una que funciones en mon pais: la Plana de Vic".

perc

"Com
la millor
mes

de

a

Berlaer l'escola seria

una casa

de

pages, tipus

que ensenves una extensa i raonada
de la cuina, dels femers, cor

manera

I'aigua,

per la

Plana,

inforrnacio,

son

be es

comarca.

una casa

incalculable,
Ho· me n'ima

de

pages

hi fossin resolts els

on

de

preble

ts, corrals, galliners, conillers, dormitoris, graners,

etc.

On el terrible problema de I'aigua hi tinques una digna
solucio, evitant que s'hi poguessin
aquelles terribles mortaldats de tifus com a Serrabou 0 aquelles catastrofes d'haver-n'hi

veure

de

nou

teixos

plegats

vigatans

de malalts al llit

a

qui

no

ha

en una

sola casa. "Potser seria
ensenvanca

dolgut gastar-se

nals i

profitosa pels

rna

medicines,

molts anys en metges,
perdues de jor
mil duros- i no son capacos de fer un
esforc per

despeses d'enterrament -deu 0 quinze
redimir aquest cens verqonvos".
"On els galliners i conillers reuneixin les
degudes condicions, evitant aixf potser aquestes
terribles hecatombes d'aviram, contra les
quais avui no s'hi sap oposar altra defensa que
comprar alguna medicina. Si l'Escola no encertava de cop en la resoluclo de tots aquests pro
blemes, almenys els hauria posat a I'ordre del dia i es discutirien, que es hora ja que es pensi
-com diuen molt be diferents
sociolegs- que a pages no tant solament hi ha
ca
a

bous, pores,
gal lines; hi ha, per damunt de tot, una familia, i primer s'ha de pensar en ella.
Fins, si
fossirn tan egoistes que no anessirn sino a l'interes
material, haurfem de cornencar per pensar
en el cultivador i sembla
que la gent pensadora no se n'ha adonat fins ara.
valls i

La direccio

d'aquesta

escola tindria vertaderament

les

en

seves mans

l'anirna de la

co mar

ca".

Aquest fou

un intent pel
qual lluita Lluis Arumf, i on no reeixf, pen) ens hem de fer car
tarnbe de la societat vigatana d'aquells anys. La iniciativa de les "Eccles
Menaqeres" duta
a terme pels catolics
belgues, s'intenta, -sembla ser- a l'escola del Pare Coli, i alguna temp
tativa es feu tarnbe en terres gironines.

rec

La vida de Lluis Arurnf
la menys

adquireix

pie sentit en aquest camp de Iluita. ·"Es una gran in
util, i segurament la mes honrada de la societat, sigui
considerada"; afirrnacio encara vigent en bona part. Ell creu fermament i viable la

justlcia social -diu-

un

que la classe rnes

rnecanitzacio, la seleccio de Ilevors, I'estudi de les terres, i
Coopers activament en el muntatge i desenvolupament
de

el millorament social de la
de la Cambra i el Sindicat

pagesia.

Agricola

Vic, juntament amb altres prohoms vigatans. En aquest tema no he tingut temps per a cer
docurnentacio a fi d'arnpliar-lo degudament, pero potser sera util Ilegir alguns frag

car nova

ments del seu lIibre "La Masia" per entreveure el que l'autor es
proposa: agermanar la bellesa

de la vida natural d'una

masia amb la necessitat d'un millorament tan tecnic com social.
En aquesta obra, ho fa sovint a traves de la con versa que tenen entre ells els diversos animals
de la casa: el gos, el gat, I'euga, els
bous, el gaiL ; en aquesta tecnica literarla hi veiem clara
..

intluencia de Kipling, el seu autor predilecte. Per aquesta via entrem tarnbe en el co
mentari de la seva obra literaria.
"La Masia" es un conjunt de petites narracions de fets
que passen en una casa de pages i
on els
protagonistes son, practicarnent, els animals domestics que enllacen amb els seus dia
ment la

legs

la

prima Ifnia argumental

teixen tambe

un

de la vida de la masia.

dels estils rnes

aconseguits

Vegem-ho en uns exernples que reflec
l'autor, I'estil viu i directe com la propia vi

per

bracio del

paisatge.
"Anglaterra -deia

ell...:. es

un

pais de

grans

escriptors.

sense

necessitat de I'Academia dela

Llengua".
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He escollit,
Diu:

exemple,

com

"Per davall de la

casa

na; segons el dir de la

gues

uns

hi havia
no se

gent,

fragments del capitol "L'anirnal de ferro".
una

font molt abundosa. L'aigua tenia fama,

sabia que mai

haques

fet mal

a

ninqu,

encara

era

fresca i bo

que hom la be

estant suat.

amb en Zidro
Un senyor de ciutat vinque a mesurar i anivellar el cabal de la font i discutia
no
hi
entenia
de
masia
dels
estadants
la
res, ni
les posibilitats de portar aigua a la casa. Cap

endevinava la utilitat d'aquells trafecs. EI Mascart, per exernple, negava que aquell senvor,
d'una font que neixia en un IIoc tan enfonsat. Pe
per savi que fos, poques fer pujar I'aigua
sa be
ro el Galan, encara que fos reservat i no tinques costum de xafardejar amb ninqu, no
donat
el
Prin
Ii
havia
be 0 malament, l'explicacio que
d'anar a contar a un i a

l'altre,
qual I'havia entusiasmat.
ore lies
EI Prince, que acompanyava el senyor foraster, era un gos petit, amb un cap gros,
sembla
uns
ulls
nas
iamb
que
menudes, malcarat, xato fins al punt d'aparentar que no tenia
AI Galan, ja de primer antuvi se Ii feu
va que Ii sortien del cap. Es donava molta importancia.

estar-se

ce, la

antipatic: pero vivia
seva conversa era

Barcelona, sabia moltes

a

coses

que els gossos de la masia

ignoraven, i la

interessant."

pujara I'aigua?
paraula inintel.iigible

"-Doncs, que es aixo

que ens

-L'ariet-aquesta

la

era

-Es

un

animal, I'ariet?

+Si,

un

animal de ferro

per al Galan

-De ferro?
-De

ferro, de ferro!

EI Galan

queda

tot

parat i

no

parlar-ne rnes: pen) al capdevall feu,

gosava

temorenc

-I cria?
EI Prince se'l mira despectiu, i dique:
-Es

un

animal de

ferro, que el cria el foc.

-EI foc?
EI Prince se'l mira amb cornpassio i el Galan objecta:
em penso que tots s'hi moreno
-L'aigua sf que en cria d'anirnals, pero el foc Jo
un gran foc que es menja el ferro; iii
meu
veuries
del
a
casa
arno,
-Si vinguessis
....

nant

ferro, despres

surt com un riu de

ariets. N 'h i ha de grossos i de

foc.i, mira,

en

surten fets

aquests animals que

van

en

do-

diuen

petits.

-I com la pujara I'aigua?
-Es molt de senzill. La pren

a

glopades per la boca, I'escup pel

nas a

raiq, i la que Ii sobra

la llenca per darrera.
encara que Ii fos
EI Galan queda bocabadat. Havia de confessar que el Prince era molt savi,
ho
era.
tan poe sirnpatic perque de sirnpatic verament no
"-Mascart- va dir-li qairebe sense temps de prendre ale- he estat a la font i alii aquell fo-

'aigua a la casa.
I'aigua vagi amunt?
EI Colom interrornpe:
-Alia, a la meva terra, de vegades la fan pujar amb

raster m'ha

explicat

-Com pot

--Res d'aixo,
posaran

et

un

que faran venir I

ser

que

tot satisfet de

dique el Galan,
ferro que la pujara.

poder

unes

rodes que el

vent

les fa

anar.

demostrar que estava assabentat-. Hi

animal de

Mona: Mona,
-Ja se -digue amb suficiencia el Mascart- una sfnia. -I afegl, girant-se a la
hi ha sfnies, que son uns animals de
seras
A
tu,
Cerdanya
pujara
I'aigua
que
qui
planvo,
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ferro que

necessiten

en

els han de posar
sant

altre que els estiri per fer la feina. Ve a ser com si
diquessirn una
que ha de ser molt pesat i avorrit, aixo de rodar tot el sant dia. Fins
ulleres d'espart, perque el cap no els
vagi en roda. I roda que roda tot el
un

Mona, t'asseguro

carreta.

dia,

unes

moure's de lIoc.

sense

-Jo he entes que la pujara ell sol-s'atrevi el Galan
-I tu et creus que hi poden haver animals de ferro?
-EI Prince ho ha dit i es molt savi. EI seu
pare era angles, que diu que encara son rnes savis
que els francesos, i esta tip d'anar en tren i no s'hi mareja; ha vist el mar centenars
de veqa
des. I aquests animals de ferro neixen a casa seva
mateix, d'un gran foc que alimenten amb
ferro.

-Mentida, mentida

i mentida! -digue el Mascart- Tu
veuras,
tindran d'enganxar la Mona. Jo estic ben
tranquil, perque

na, hi
estar

si volen que faci la fei·
es feina de bous. Podem

com
no

tranquils,Colom.

=Be, potser sera amb

el

leis dos

remugar, deixant per acabada

"Tal

es

posaren

havia

com

quants dies arriba

a

vent-digue el Colom.

explicat

el

Prince,

una

estupida.

conversa tan

que havia tornat de ciutat amb el

seu

arne, al cap d'uns
a la casa, i dos

caixa amb I'animal de ferro que havia de
portar I'aigua
dies mes tard arriba altra vegada el Prince amb el
seu amo. Quan I'ariet estique
Zidro Ii talta temps per anar a la casa i pujar al
porxo, fins on arrivaba el cano
la conducclo: i all! el Galan poque veure, al
de
una

cap

admirat i aprecia rnes
cart el

lIurs
tan

de

priva

que mai la saviesa del

pocs

Prince. La

minuts,

seva

com

instal.lat, a en
provisional de
rajava I'aigua. En resta

irnpaciencia

de confondre el Mas

I'alegria de I'escena que sequf quan la Teresa i la Magdalena ho veieren,
mirades d'aqrairnent, els ulls Ilagrimejant,
perque aquella aigua era I'inici de les reformes

sospirades

veure

i tan necessaries per

-Mascart, I'aigua ja es
Mona

EI Mascart
a

no

posar-se

Hem vist

casa

a

pujar degudament

i, tal

com

la familia.

assegurava el

Prince;

no

deies-.

com tu

xo per

la

a

una

responque.
encara

Amb I'humor que gastava

no

Ii faltava rnes que ai

mes emmurriat."

de les facetes de

significatius, reveladors

aquells dies,

hi han pas enganxat la

del

seu

l.luis

am or a

Arurru, escriptor.
la vida

camperola,

EI text esta
de la

seva

pie de petits details

cornprensio

i interes

pel millorament que necessitava i de fina percepcio en la manera de reaccionar dels animals
de la casa. Tot ell, en el fons, te una clara
siqnificacio didactics.
Mentre visque, l.luis Arum! nornes publica "Futeses"
I'any 1910 i, a "La Gazeta de Vic"
i

a

la "Revista de Vic"

dispersos. Fou
que el

vista per
en

meu

un infant", i articles
catala despres de la guerra,

COS! i alguns nebots es cuidaren de donar a coneixer la resta
que trobaren: "La
"La guerra dels carl ins vista per un infant" i un
petit volum on hi ha "La canilla
mestre" i "Un poble que no es el rneu". Es
precisament en aquest darrer on cen

seu

Masia",
del

fragments de "La guerra dels carlins
veqada mort, i normalitzada la publicacio

una

trare l'ultirna part

parlant tambe

de

"Futeses" es

d'aquesta .ponencia, ja

que el

poble al qual fa referencia es

Granollers.

un

recull de narracions de ternatica

en

en I'estil de
I'epoca, on el
son sovint els trets fonarnen

Dels seus altres Ilibres, literariarnent els mes aconseguits son "La Masia"
pel
directe que ja hem pogut comprovar en el
fragment que n'he Ilegit, i "La
lins vista per

un

infant",
que

retrat viu i

guerra dels car
que ara ens sembla

ve a ser com un retaule
agil d'aquell rnon,
vivia durant la guerra dels carl ins en les nostres
comarques.

que
es

Garriga,

diversa, molt

retrat dels costums d'una societat i la seva evaluacio moral
tals; pero la seva traca d'escr iptor hi es evident.

quasi inversemblant,

La
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explica la historia i l'evolucio d'una canilla de gossos que ell
alternen
vlsque i estima directament; amb una expressio on el sentiment i I'observacio s'hi
acticitat
de
i
el
escenes
hom
reviure
significava
aquesta
amb un just equilibri,
caca,
que
pot
"La canilla del

en una

meu

masia catalana

Des del

seu

rnestre"

finals de segle.

a

observatori de La

Garriga, i

en

contacte

sovintejat amb Vic pel

seu

origen fa

miliar, iamb Granollers per la seva proximitat, escriu aquesta mena de reflexio titulada "Un
poble que no es el rneu", el qual es La Garriga. En fa un elogi des de quasi tots els punts de
vista; elogi en varis aspectes exagerat i on s'hi reflecteix, juntament amb el romanticisme de

I'epoca, alguna

observacio molt

aguda. N'anirem lIegint alguns fragments, pero posare l'ac

especialment en les referencies que fa a Granollers i a Vic.
Parlant de La Garriga, diu: "EI poble al qual fare referencia es

cent

habitants
van

un

poblet rialler. Eis

seus

per tenir el concepte que viuen en el rovell de I'ou. Veritablement, no
errats. Enclavat, el poble, en el vestibul d'un amfiteatre de muntanyes de te

comencen

pas del

tot

granitic i riques d'alzinars i de pinedes, d'un aspecte placid que respiren.vida i alegria,
esta dotat d'un clima benigne que permet vida vigorosa a tota classe de veqetacio i compta
amb un esplendid regadiu d'aigua fresca i abundant, bona aigua de saulo. Ensems, es mos
s'hi pa
tra esplendidarnent cobert per la vola blava d'un cel sere i radiant, per on, cada dia,
a la tarda, se n'acomiada entre nuvols
rialler
i
rnatf
hi
sol
al
despres,
apareix
sseja aquell
que,
de foe, com dient "fins a derna!". Per part de la Naturalessa no poden pas queixar-se".
rreny

del Sen
"Aquest poble te les arrels molt fondes a la terra. De tot hi ha d'haver a la vinya
la
seva industria no va rnes enlla del necessari per
i
No
hi
ha
en
ell
rodes
dentades
gaires
yor.
al consum local. EI corol.lari es que la irnrniqracio no hi es exagerada i fins avui el poble I'ha
pogut assimilar facilrnent: per aquest motiu ha estat i es tan bon guardador de les seves tra

dicions.
Deixeu-li fer el

seu

entrara quietament

a

Ball de Gitanes per Carnestoltes i en acomiadar-se alegrament del ball
Ouaresrna, esrnercant el jovent les hores vagaroses en assajar les can

la

cons de Caramelles. Deixeu-li fer

un

bon ball de

Pasqua

i entrara de

pie

a

la Primavera amb

tant ales festa
alegre esperit
seguit
barri,
a I'enfilall de les testes d'estiu que
aixi
carninara
no
I
al
com
cap
potfaltar.
ball, que
religiosa
amb I'ajuda dels estiuejants seran tan lluides que es faran lleqendaries a tot Catalunya".
de segle, i es
D'aquesta manera va descrivint el quadre de la vida local en aquells principis
evoca
escriu:
curios els punts negatius que
quan
"Amb els anys que hi porto ha desaparegut gran part del seu encant, algunes de les belles
Han fet pas a aquelles cursis,
cases que Ii donaven un simpatic aspecte rural ja no hi son.
el Valles, a qualsevol Iloc
tot
pressurnptuoses i monotones edificacions que han empastifat
el
no
hi
sentit
d'agermanar l'aspecte
Quina
tristesa
fa
hagi hagut
que
on passa una carretera.
comoditat
el
confort
i
la
amb
la
que
aquest segle reclama
de
i
el
rustec
tradicional
poblaci6
un

amb

de festes de

tradicional que

amb

es

respirara

justfcia.

de manera que els joves
Tampoc les classes recto res han procurat intensificar I 'agricultura,
del
amb ambici6 poguessin fer quelcom mes que la rutinar ia agricultura tradicional esclava
mercat vel, causa indirecta de l'erniqracio i malestar de molt jovent.
L'experiencia hauria d'haver ensenyat als directors del poble que el seu major capital es la
bellesa natural del
mes

aiques.

Pero

pais, el

no

seu

clima

sa

saben trobar altre

i

benigne, els
cam

seus

boscatges plaents i les

I al desenrotllament de la riquesa

seves riquissi
agricola que ta

liar els boscos per a plantar-hi vinya. I no han fet cap esforc series per a transformar i adine
EI poble,
rar els seus productes agrlcoles amb tecniques d'intensificacio i perfeccionamet.
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amb menys

culpa,

no sent

responsabilitat ni te cap

cap

temor davant

la

desaparicio dels

bos-

cos.

En aquesta materia em sento revolucionari, es una cadena que em portaria
i laudes i moltes altres coses, un seguit de materies que aquest, com tots els

parlar de
poblets de
remora terrible. I ami,

censos

la nostra terra,

sofreix,

i que

entrebanquen el

seu recte cam

que sento tan fortament la

Tenim,

sembla, Ileis

em

i

tradicio, per amor
jo m'afiguro que rnes

dar amb el temps, i el sosteniment dels quais
ral. I els que per iqnorancia 0 concupiscencia

es

a

la

I i son

mateixa,

una

em

no

tr adicio en

de molt immoralitat i

hi tenien

res a

veure,

concupiscencia.

batre d'allo que,

com

al toro la

no

com

I'eura

destral, tocara indistintament. Per
en

seva

caure

vol en

casos

ro

immo

forma natural

aquestes institu

justificades,

essent

arrastraran amb elles altres institucions que no

ja que hipocr itarnent s'hi han arrapat

ble. I quan el poble hi clavi cop de
obrera en la Setmana Traqica sabia,

0 no

alguns

la

evolutiva, tindran algun dia un trist despertar. EI sensible sera que, en
cions, un dia saviarnent adequades ales necessitats del temps i avui
causa

saben

fa cada dia rnes violent i
la

"

fan tornar revolucionari.

aviat son habits que

no veuen

a

a

I'arbre

mes

venera

ventura la gran massa

cops de foil, distingir el que amb dret podia com
Ii posaven satanicarnent al davant perque ho tras

sos

muleta,

I'enemic al darrera, i, com sempre, no trobant-hi res?
Cal tenir valor i honradesa per dir les coses al poble clarament iamb
nos del pecat terrible de fer servir la reliqio 0 la tradicio per adormir-li el

passes cercant-hi

dicar els

seus

rals

el

com

vers

si

no

drets. Ouan el descent de I'antic senyor

poble, s'acaba I'obliqacio
visques al poble i com si el

aquestes ratlles les he escrites Iluny i

Aquest paraqrafs,
cle. De

tots els seus

gut ocasio de
amb el

Ilegir

no

Guardem

legitim desig

de vin

deslligat dels seus deures mo
autoritat. I plego perque parlo

es sent

de reconeixer-lo
seu

s_inceritat.

com

esperit de pau rri'abandones. Es veritat tarnbe que

pas sota I'olivera on acostumo

fer-ho".

donen pero bastant be la tonica profunda de l'opus
escrits coneguts es on apareix rnes pales el seu esperit polemic. No he tin
una part que no en fou publicada i on compara el problema de Catalunya
una

mica

Ilargs,

d'irianda; aixo vist per

un

ens

anqlofil

com

ell i

a

principis del

nostre

segle, ha d'esser

d'un gran interes.
Referint-se a La

Garriga, rnes tard parla amb entusiasme i admiracio de la gent, les festes,
forasters, la quitxalla, etc. Pero el que es curios, i aixo em sembla que valla pena esmen
tar-ho en aquesta ponencia, es el judici que Ii mereix "la vila ve ina", 0 sigui Granollers i "la
ciutat de rnes amunt", 0 sigui Vic, vistes des de la seva optica local. Es una llastirna que no
haques desenvolupat aquesta comparanca d'una manera rnes extensa perque les Iinies criti
ques tracades son prou interessants.
Suposo que em perdonareu si en lIegeixo alguns fragments; i si us demano perdo -ja que
em trobo entre granollerins
es perque alguns judicis son d'una duresa un xic of ens iva; pero
els crec interessants, i si la ponencia versa sobre la personalitat de Llufs Aruml be cal conei
xer-ne les seves facetes i opinions que poden ser, 0 no, compartides; oi mes quan fan referen
cia a epoques passades i no deixen de ser un testimoniatge que cal tenir en consideracio,
els

parlar de "la vila ve ina" sens mostra d'una duresa notable quan escriu:
d'aquesta paternal divisio de la Peninsula Iberica en partits judicia Is, el poble es
feudatari d'una vila ve ina que, evidentment, no mereix tant d'honor. No puc pretendre co
neixer a fons la vila ve ina, pero pel que se 'n veu a la superflcie i per la irnpressio que causa
mirada de fora, el fons ha d'esser molt mesquf
Te molta riquesa particular i molt poca publica. Hi ha molta gent que te bastants diners,
pero son ben pocs els que tinguin sentiments de cultura a nivell de la seva posicio pecuniaria,
Ja d'entrada,

en

"En virtut

,

En el fons es

una

vila

on no

hi ha sentiment

civic, es

una

vila purament

anarquica."
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La definicio es contundent

en un

lexic

el seu,

com

generalment rnes

lar de

Vic, sernpre anomenada "la ciutat de rnes amunt" sembla
I'impuls de dir tot atlo que voldria. Escriu:

"Es

certament una mica estirat

com

suau.

si hi

En

canvi,

haques

en

un

par

fre

en

parlar aqui de la ciutat de rnes amunt, puix que la seva in
marcada, pero per millor apreciar la manera de ser

fluencia sobre aquest poble es ben poe
el contrast entre la

d'aquest,

ra pas fora de

Es

manera

de sentir i fer entre aquestes dues

poblacions,

no

hi

se

proposit.

ciutat, la de referencia,

on floreix amb gran esclat una virtut
cristiana, la virtut de
be, els seus fills es creuen posselr-les totes i, tancants dintre d'aquella ciutat com
dins un tabernacle, es miren el que resta de rnon com contaminat. Certament aquest rnon
guarda I'equilibri per rnitja d'una pugna de desequilibris =f isioloqics. psicoloqics i cronolo
gics-, i els desequilibris caracterfstics d'aquestes dues poblacions resulten antitetics i en cer

la

Una

pietat,

ara

ta manera

compensats.

La ciutat de mes amunt esta
sembla que s'ha modificat

aquestes malalties, la

seva

carregada d'asma,

"La ciutat de mes amunt, inspirats tots els
veix

a

acceptar

un

nou

tota iniciativa que no

de tifus i

d'herniplexies fulminants -si be
no esta pas castigat per

aquests darrers temps- i aquest poble
flaca son millor les d'origen nervios ",
en

seus actes

costum si no Ii ve en exces

d'un sant temor de Deu

,

no

s'atre

marxamada i davant del dubte

vegi ben clara i unicarnent servara satisfeta els

costums

rebutjara
sagellats per una

tradici6 de rutina.
Ja veiem,
de banda les
concreta de

delimitada i
Anem

doncs, quin constrast dibuixa des de bon principi. Valla pena deixar una mica
comparacions de La Garriga amb una i altra vila per penetrar millor en el que
cada una d'elles i que ens emmarca les seves caracter istiques d'una epoca forca
que podrfem situar entre els anys 1910-1915.
el que diu de Granollers:

Ilegint

"Ouan

tot

Catalunya

vibrava

despertant

a

una

vida nova, quan

pujava

i s'educava

una

ge

neraci6 que prenent saba en la tradici6 volia llancar les seves branques a confondre's en les
frondositats de la rnes sana cultura europea, entre les ambicions de la vila veina no hi troba
cos a rnes que consums i prebendes com a tot ideal. Tota la moralitat, activitat i filo
publiques de la vila veina consisteixen en aquella vivor que tan cara ha costat ala passa
da generaci6. En aquell no deixar-se ensarronar d'un per I'altre, que ens escruixirlem de sa
ber els diners i el temps perdut que costa. L'honradesa es rnes econornica i I'estigma d'un po
ble endarrerit i inculte es aquesta sempiterna desconfianca de tot, de tothom. Aixi somriu la
intel.lectualitat de la vila ve ina amb el somriure de superciencia de I'home que no es deixa
ensarronar. A qualsevol miliora, a qualsevol col.laboraci6 que Ii aneu a demanar, intentant
fer de cornu amb ella algun estorc per al be general de la comarca, us rebran amb aquella tl
pica rialla que diu clarament: "-lnfeli9, que et penses que badem?--"
veu

gran

sofia

A dalt

no

hi ha rnes ideal que fer

diners,

a

baix anarquia".

Comparem-ho amb el to, amb el qual parla de Vic:
"Ouan algu de la ciutat de mes amunt ve a passar una temporada en aquest poble, el que
sol esser per necessitat, viu sempre de banda i no es barreja amb els de la poblaci6 ni amb els
forasters que hi hagi, com no sigui a l'Esqlesia 0 a la taula de joe,
Pels que venen d'altres contrades de Catalunya, la bossa es la que informa de I'estada que hi
faran 0 de l'habitaci6 que Ilogaran. Pels que venen de la ciutat de rnes amunt, informa aquell
temor i

reclusi6 desconfiats".

Seria curios saber el judici que

produf

en

Lluis Arumlla

seva

lectura de "Laura ala ciutat

-70-

SUNYOL GENÍS, Martí (1984)
«Lluís Arumí: un vigatà a la Garriga»
Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers / Centre d'Estudis de Granollers (Associació Cultural de Granollers) / Arxiu Municipal de Granoll

dels sants" de
bar ben be el

Miquel Llor,
bisturf

seu

a

Ilibre que produi

un

la rnedul.la del

"Ella, -segueix dient- fou
tat de la nostra

segurament la

fills lIuita contra la

seus

ment

la

sembla

una

es

pot

com

indiqnacio

hi ha mes ben

ella envanir dels

guardada

com

polernica,

en

arri

seus

Catalunya;
fills

la tradicio catalana i

en

cap altra ciu

aquest sentit; es

gran part dels
veritable odi pel ressorgiment catala. Aquest senti
atureu a pensar-hi amb fredor no us costara trobar-ne
una

terra i senten un

paradoxa, pen) si

us

Deia Solo que I'enemic de la societat es

causa.

Vic tanta

el bressol del renaixement literari de

benvolguda patria

comarca on

a

vigatanisme.

aquell

que

no

pren part

en

les discordies ci

I'egoista."

viis:

Heus ad

un

de

judici

Vic, fet

per

un

molt

viqata,

digne d'una analisi aprofundida. En

el

escrit, pero, parla mes de Granollers que no pas de Vic, d'on esbossa nornes els defectes
capitals. I segueix dient de la capital del nostre Valles:
"Els seus balls de testa major son brillants, els seus mercats son importants, pero no es la
vila que dona importancia a uns i altres, es la comarca i la tradici6. Es una vila ben enclavada
en la contluencia de tres valls, i cobra usurerament el seu feude a canvi de res rnes
que no si
guin raons 0 entrebancs. M'agrada d'anar-hi a mercat i a festa 'rnajor i.pero tan aviat com la
gent dels voltants en marxi, marxeu, fugiu-ne perque moralment es un desert i a ia practice
no sabreu on anar-hi a esrnercar rnitia hora que tingueu sobrera. EI rnes trist es
que no s'hi
seu

pujar

veu

una

qeneracio

de la que sen va, el
rapidarnent els seus

capital,

amb millors

La

aspiracions.

qeneracio

procediment i caracter es el mateix
pobles feudataris

recordar-se'n

que

altra

allarguen

en

que

puja sembla

tots, i per aixo

per damunt d'ella els

que per al

la continuacio

veureu

seus

progressar

braces

cap

a

la

per anar-hi a lIogar alguna
orquesta de ball, aquf cal fer-Ii honor i deixar constancia que ri'esta ben prove ida. Poblacions
amb menys riquesa agricola i molt menys industrial, es troben arreu de Catalunya adelerades
sense

per

cos a

jutjat

0

per millorar i milloren sensiblement i rapidarnent. La vila ve ina es sempre igual, amb la sola
diferencia que al cap de I'any uns quants dels seus veins tenen algun miler de duros rnes."

Es

curiosa

sa excess

ja la

seva

I'energia

iva de quan

em

parla

prada

parlar de Granollers, si la comparem amb amb la delicade
Garriga, i el to rnes aviat circumspecte que fa servir quan jut

en

de La

ciutat natal de Vic.

En comparar Granollers i La

Garriga

diu:

"Aquest poble ·-es refereix a La Garriga-- te la sort d'esser de bon sanqro, que no se Ii en
comani l'esperit rnesqui, anarquic i carrinclo de la vila ve ina, pero algunes de les seves flaque
be les hi deu. Si el

jovent es de sobres sardanista, si pot gaudir durant I'hivern de rnitja
melodrama-terrorlfiques -representades per uns quants fills de menes
trals que tenen al cap "alquna cosa", que des de la vila veina fan fins a aquest poble una me
na d'extensio drarnatica, i per els quais aixo dels esports s6n
futeses-, ho deu a la vila ve Ina,
Tarnbe d'all I se Ii ha encomanat aquesta plaga de cases sense ratec de teulada, tan iguals, tan
rectillnies, tan capsa amb forats, tan ridicules, de les quais la vila veina en rep el segell carac
ses

dotzena de funcions

paraula, de la vila ve ina a aquest poble no n'ha vingut ni el
telefon,
teleqraf,
primer pont per anar a la capital. La carretera
mateixa ho simbolitza quedant interrompuda a la sortida de la vila, ja que amb les energies
que fa anys han gastat disputant si seria rnes amunt 0 rnes avail, esrnercades en aconseguir-Ia,

ter istic de

tren, ni el

poble pastetes. En
ni el

una

ni tan sols el

ja fa

anys que n'haurien pogut tenir dues. Quina rialla de cornpassio em farien si sentissin tal
consider acio. Ja sembla que em veig al damunt aquella rialla: "<-Infelic -"
Heu tingut la paciencia d'escoltar aquesta ponencia que, ben treballada -com no he tin
...

gut temps de fer- hauria pogut esser prou interessant. Les nostres cornarques, i em refe
reixo ales comarques de Catalunya en general, son riques de gent inquieta, desconeguda per
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majoria i sovint ignorades pels historiadors, pero que son el ferment que fa que el substrac
nostre poble no es mori i pervisqui malgrat tantes adversitats. Lluis Aruml era un

la

te del

d'aquests homes,

vinculat al

Valles, i per aixo m'ha semblat escaient parlar-ne.
exposicio, exigeix tarnbe lIegir com Lluis Arum! s'acomiada

Acabar aquesta

de Granollers.

Ho fa aixf:
"Deixem-ho. No

parlem rnes de la vila

en

ve

ina. Que aquella dotzena de menestrals sense
creant ben anarquic el fons social

rnes ideals que fer diners surtin amb la seva, que continuih
de la

i

vila,

uns

i

altres, els de dalt i els de baix, segueixin

essent

ben vi us i ben carlins

0

ben

liberals. I que deixin per poblacions rnes endarrerides el preocupar-se pel be cornu. Que en
treurien que el poble fos rnes ben educat? Que en treurien que la joventut fos entusiasta de

I'esport?

que viurien aquella immensitat de salons de ball ide joc? Deixem per altres po
futbol, tennis, orfeons, velodrorns i centres excursionistes; ells
bons casinos politics, bons cinemes i sales de ball. Bon ball a tot drap, a tot estrop
De

bles mes endarrerits aixo del

ja
i

tenen
a

tota hora per la

torca polftica,
sort. I aixf que

joventut i bones taules de cafe

i els de dalt anar fent la

visquin felicos els

els altres ben carl ins

uns

seva mentre

en

abundancia

on

els veils puguin fer-hi

els de baix maleeixen als que tenen rnes

plens de diners i els altres d'odi, els

uns

ben liberals i

...

"

Adeu, vila de
Sobta, realment,
...

aquell
sents

la

posicio de Lluis Arum!

moment ho
en

envers

Granollers. Si hi havia alguna rao que

en

ho se. Caldria suposar que sr, que hi era; i si algu dels pre
expliques,
sabes donar r ao seria prou interessant comentar-ho; sino, caldra esperar algun nou
no

.

estudi que ho aclareixi.

Sigui

sigui, espero que em perdonareu per I'atreviment d'haver lIegit publicarnent
sigui en un cercle redu it·- unes paraules tan dures contra la vostra vila. He cregut
que la figura, ben poe coneguda, de l.luis Arum! s'ho valia, i el tema queda sobre la taula per
si algu vol seguir treballant-hi.
Se que aquesta ponencia no te un valor d'investiqacio, el fons documental es pobre i aixo
com

-tot i que

porta

a

un

coneixement

Arum! es mereix

paraules

meves

ho

superficial del personatge; no obstant crec que la figura de Llufs
exhaustiu, i em donaria per ben satisfet si a partir d'aquestes
ernprenques alqu.

un

estudi mes
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