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Només de pensar-hi em torna a venir aquella pau. Fa uns 
mesos, la necessitat em va portar a fer una descoberta 
que, per inesperadament bonica, voldria explicar. Els 
qui tenim el costum d’agafar el cotxe per anar a ciutat 
ens perdem un trosset de vida en comú de molts dels 
nostres vilatans.

Començo per esmentar qui agafa el bus: joves sense 
carnet, que van a classe a Girona, o que hi van a treballar, 
o que hi tenen el xicot o la xicota; dones treballadores, 
originàries de països llunyans, que sense el bus no podri-
en anar a la feina, tot i que elles no solen baixar a Girona, 
sinó a algun dels pobles de la ruta; avis i àvies, que van 
al Trueta de bracet, amb aquella amabilitat que atorguen 
els anys i amb l’expressió de preocupació per la cua que 
els espera o el temor de no copsar correctament totes 
les indicacions mèdiques que rebran aquell matí.

També hi ha els que són de mitjana edat. L’agafen 
sobretot per anar a «recuperació». Per a nosaltres, els 
ensenyants, aquest mot vol dir fer un examen de conei-
xements suspesos. Per a ells no, és molt més, és tenir 
la constància d’anar a fer uns «exercicis» per recuperar 
una mobilitat o capacitat que alguna circumstància ad-
versa els ha pres.

Ah!, i els que es van a fer-se el DNI, o a fer papers, o 
a esperar un familiar a l’estació, o a comprar...
Tots agafem l’autobús per anar a fer alguna cosa; ningú 
no l’agafa per passejar-se en un vehicle alt i gros, ni per 
veure el paisatge de tardor pel camí. L’important és allà, 
al poble o ciutat on baixem. Per això, en seure, sempre 
sents la mateixa cantarella: «Què, altre cop el sindrom?» 
o «Què, tens un examen, avui? A quina hora entres?» 

I ja està, ja ha començat la màgia, la complicitat dels 
habituals del bus. Cada dia algú pregunta i cada dia l’altre 
ho agraeix. És la manera de dir a aquell desconegut «no 
estàs sol», «som una família», «tot va bé».

I en tot això quin és el principal personatge? El conductor, 
per descomptat. Com se l’estima la gent! Sol ser sempre 
el mateix, que fa la ruta a la mateixa hora i coneix cada 
passatger de cadascuna de les parades. El primer dia 
de tornada li has de dir que baixaràs a Verges; el segon 
dia ja no cal, et fa el bitllet i, amb un somriure, et diu: 
«A Verges?»

Però la meva sorpresa més gran va ser veure la tendre-
sa dels joves cap a ell. Baixant del bus sempre: «Adéu, 
Josep!» I un cop a baix, salutació amb la mà i cop de 
clàxon per resposta, sinònim de «gràcies, noi!» 

I el cas més admirable va passar un dia que sortíem 
de Girona i, quan vam ser a la rotonda de la Devesa, un 
cotxe va voler passar entre el bus i el jardí central i el 
vam xafar amb la cua de l’autobús. Cap ferit; però gran 
embús, mossos, guàrdia urbana, en Josep fent papers 
amb nervis i tot el passatge esperant a dins, pacient-
ment, quasi una hora. La gent telefonant per mòbil a 
les famílies avisant del retard i prou. Els adults ens vam 
limitar a prendre paciència sense fer cap retret; els nois 
joves, en canvi, ens van donar una lliçó. Els de darrere 
van a anar a davant a animar el conductor, a dir-li que 
ell no n’havia tingut la culpa, que ho havien vist tot, que 
estigués tranquil, que «no pateixis», que «tu ets un bon 
xofer», etc.

I un cop vam haver arrencat d’allà, més sorpresa en 
veure la reacció dels nois que pujaven a les parades: 
«Ostres, Josep!, què t’ha passat? Em tenies preocupat, 
tu que sempre vas a l’hora. Un accident? Carai!, ho sento 
molt, eh? Esteu tots bé?» 
Què més puc dir? Quan els joves són així, aquest país 
ha d’anar bé per força.
Gràcies, nois! Gràcies, Josep!

Rosa maRia llauRó (ioia)

AnAr A GironA en Autobús
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Estimats lectors de País Petit:
Sempre pensava que m’agradaria escriure alguna cosa 

en la nostra revista, però també sempre m’ha frenat pensar 
que potser a ningú no podria interessar-li el que jo escrivís. 
Ara, però, sí que em veig obligada a fer-ho, i ho faig no per 
simple obligació, sinó amb tot el cor, per la satisfacció d’ha-
ver viscut un emotiu acte d’homenatge a la meva mare, la 
poetessa Maria Perpinyà, en ocasió de la publicació d’una 
antologia dels seus poemes.

Vull donar les gràcies molt principalment a en Jordi Roca, 
ja que ell ha estat l’ànima de l’edició i el qui va organitzar 
l’homenatge a la mare el gener passat. També a Mn. Narcís 
per accedir tan gentilment que l’acte se celebrés a l’esglé-
sia, marc incomparable per a actes com aquest. Agraeixo 
igualment a la nostra alcaldessa, Marta Payeró, i a tots els 
ponents de la taula totes les paraules de lloança, sense 
oblidar el meu fill Genís i la meva neboda Mireia.

Faig punt i a part per a l’agraïment a la Coral i al seu 
director, Ramon Joanmiquel. Els seus cants sempre 
m’arriben al cor i m’omplen els ulls de llàgrimes, i tampoc 
no m’oblido de tot el poble de Verges, que des que es va 
començar a saber que es faria aquest acte, em va estar 

AGrAïment per l’homenAtGe A mAriA perpinyà

felicitant i animant, i fins al mateix dia, a l’Església em va 
donar bones mostres d’amistat i complicitat. 

I com que tinc por de fer-me pesada acabo aquí. 
Moltes gràcies a tothom, i una forta abraçada,

EulÀlia JoRDÀ i PERPiNYÀ




