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L DIA DEL SENYOR 

·Ecos dé so.cietat 
' . . . ' ~ 

A vui és Sant Joan, i aíxo vol dir que amb barr¿t; barbeta, bigotis1i em penso que 
-encara que el temps ens hagi estat cua. Patrícia Gabancho anava de Patrícia Ga

enganyant aquests últims dies- ha arribat bancho. Roman Gubern anava amb camisa 
J'estiu, si més no momentaniament. A més, verm¡l a desllu'ida. Antoni de Senillosa no 
s'ha acabat aquella inestabilitat de fa unes .en ca ' a ni una. 1 no hi havia calces penja
setmanes, . que feia que tan aviat plogués des els arbres. (Les (alces penjades deis 
com, cinc minuts després, fes un sol espa- :. arbr~s són un deis mi tes r,r~dilectes de l'en-
terrant i, deu rninuts més tard, tornés a · derna de les festes de can Ema.) _ 
ploure a bots.i barrals. . . . · · 1 per si no n 'hi hagués prou, més senyals 

Amb !'arribada de l'estiu hi ha hagut un ·que hll arribat l'estiu: Joume Sisa crema els 
trasbals que no sé si ens en sortirem. Per co- ·. mobles vells a la foguera de sant Joan i an
m~n¡;ar, hi ha hagut festes. Pierre Roca, ex- . uncia t...a !'hotel Colón- que ple~a. Plega 
drapaire i ex-especialista en accions de risc de la músi~ i de l'espectacle, diU, 1 es dedi
fisic elevat, va fer la seva festa d'aniversari cara a trobar-se a ell mateix. De moment ja 
dimarts. 1 dimecres, .J'endema, n 'hi va s'ha citat, per telefon, a can Boades, tal dia 
haver dues. Una era també . un aniversari: a tal hora, i per reconeixer-se no dura un 
com a bones bessones, · Georgina Cisqtiella, clavell ~ la solapa (per reconeixer-se, última
estrella del periodisme televisiu, i Anna :· ment tothom .duu clavells a la-solapa i aixo 
Rosa Cisquella, deis Dagoll Dagom

1 
feien · dificulta molt la feina),' sinó uria lionesa. 

anys el mateix día, un dia despres que Ahir -dissabte a la matinada- Jaume Sisa 
Pierre Roca. Les Cisquella feien seixanta era al Zeleste¡., com sempre, pero tracant de 
anys en total (trenta si els dividim pels dos trabar-se. El rarras, alias la Yoss del Tropi
diguem-ne embrions no congelats que van co, no deixava de repetir un cop i un altre 
ser un dia). 1 ho celebraven, la Cisquella i la I'o~inió que té de )'afer: "Sisa és un pallas
Cisquella, amb un sarau que tenia lloc dos- so' , deia. · 
cents metres més amunt d'on anava fent el 1 per cada un que diu que se'n va, n'hi ha 
fet la segona festa. · Aquesta segona festa era un que di u que torna: Biel Mesquida ha rea
ta de fi de curs de I'escola Eina, la que cada paregut. Després d'una migdiada de sis o 
any munten als jardins amb balustrades de set anys de durada i al servei de la universi
la mateixa escota, a tocar_ de l'es_tació del tarietat de la premsa mallorquina, Mesquida 
Peu del Funicular. Entre lotes dues festes ha encetat coHaboracions a la revista "El 
-que eren tan a prop !'una de l'altra- hi Temps". La colunma mesquidiana s'intitula 
va haver menys transvasaments deis que · "Lletractiu", i el primer article duu un titu
calia esperar. A la (esta de les Cisquella hi lar que recorda el Mesquida de !'epoca pan
havia sobretot gent de televisió i de teatre. catalana: "Jo som de Castelló de la Plana". 
La festa de ca, n'Eina era mig de disfresses 1 anar fent, que -com tothom sap- des-
de I'Extrem Orient, encara que n'hi havia prés de l'estiu ve la tardor. 
un que s'havia confós i anav.a de palestí. 

. RMols Casamada, en canvi (per donar ex- · 
emple a J'alunme) anava de xines ilbsolut, 
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• Quim Monzó 


