


’agradaveureelsmítingsenfo-
tografia.
-Iara!Enfotografia?
- Sí, senyor: en fotografia,

exactament.
L’interlocutorvarestarperplex.Elsmí-

tingsenfotografia!Quinamenad’idea!
Iarborantelsomriuremenysofensiuque

livinguéatomb,preguntà:
-Iperquè,siespotsaber?
Nohihaviainconvenientsperarevelar-

ho:aaquellsenyorliagradavenelsmítings
enfotografia,primer:perquènooferienel
perilldetenird’escoltarelsdiscursosi,se-
gon,perquèaixíquedavaplasmatperasem-
premésl’incommensurablegrotescdel’o-
ratòria.
Aquellssenyorsabrandatsquel’aparellfi-

xavaamblabocadesmesuradamentober-
taielsbraçosatresquartsdequinze,esta-
vencastigats;lamàquina,implacable,noels
perdonavaielsoferiaalaposteritatenaque-
llaposicióirremeiablementridícula
Nohiharesques’assemblimésaunora-

dorenactivitatqueelsamantssorpresosque
s’handerefugiarenuncelobert,sumària-
mentvestitsamblarobainterior.L’amant
sorprès,però,tél’avantatge,primer,del’es-
tonaquehapreceditla«sorpresa»i,segon,
quelasevaexhibició,nienelpitjordelsca-
sos,noseràtanpúblicacomladeltribúdes-
fermat.Hihaunamanerateòricadepre-
sentar-seencalçotetsisamarretaqueanin-
gú sabríem atribuir-la amb més justícia
quealsoradors.

***
Iditaixò,passemaafirmar,deseguida,que
hihaoradorsioradors,quehihamítingsi
mítings.Comvostèscomprendran,aques-
taaclaracióunxictardanaésunamanera
comunaaltradetiraraiguaalvii,perquè
no?,d’ésserunxicfidelsalaveritat.Exis-
teixenunamenademítingsque,alnostre
puntdevista,sónimmorals,escandalosos,
pernodirpornogràfics.Ensreferimalsmí-
tingsrurals,elsmítingsdepoble,quetenen
pertribunaunbalcódelaplaçaol’honest
empostissatd’unasaladeball.
L’autord’aquestesratllesdeclarahaver

participatenalgunsd’aquestsactesincon-
fessables;pocs,sortosament,peròelssufi-
cientsperpoderformar-se’nlaimpitjorable
ideaquearatéelgustdecomunicar-los.

***
Acadapoblehiha,tirantllarg,mitjadotzena
depersonescapacesd’entendreelquedi-
uenelsoradors.Aixòsuposant,quejaéssu-
posar,queelsoradorsquearribenalesre-

cònditespoblacionsaquèensreferimtin-
guinalgunacosaadirquevalguilapena
d’ésserescoltada.
D’aquestessispersones,quatre,almenys,

formenpartdelacomissióorganitzadoradel
mítingitenendretaescoltar-lodesdelama-
teixatribuna.Lesduesrestantsesqueden
acasa,ifanbé.Estanterriblement
ressentidesamblesnotabilitats
localsifanunbotdensdepro-
jectesdevenjança.
Restenelsaltres.Elsaltres

sónelsqueescolten:elpúblic,
lamassa,elpoble.Nodissi-
mulenelseurespecteperl’o-
rador. Aquest, per definició,
ésunsenyorsaviquevedeBar-
celona.Ialssenyorssavisquevé-
nendeBarcelonacalescoltar-losamb
atenció,diguinelquevulguin.Altrament,
quihosapelquediuen?
M’interessariapoderferunexperiment:

portarunpolonèsaferundiscursperalgun
d’aquestspobles,obligant-loaparlarenla
sevallengua.Enseltrobaríemdiputatque
noensenadonaríem.

***
-Inocalqueusdiguiresmés,perquèelsque
handeparlarsónaquestssenyors...
Tambépodriendir-meallòqueesdiu:allà

onhihaprimersespases,quecallinelsban-
derilleros...

Aquesta fou la presentació que un
prohom local va fer recentment
delsoradorsforastersd’unmí-
ting catalanista. Elbanderi-

llero se’nvatornaralaseva
presidencialcadiradeboga,
i els primers espases co-
mençarenaparlar.
Enunpoble,unciutadà

declarava:
-Quisónelsdelpartitjudi-

cial,quenohanvingutmaiafer-
nos-enpropaganda?

Undelsoradorsvaassabentar-sedel’a-
nècdotaivoguéexplotar-lacomunefecte
demíting.Alatarda,deiaalnombróspú-
blicquel’escoltava:
-Perquèheudesaberqueunpartitjudi-

cialnoéscappartitpolític.
Ningúnovariure.Sihaguésditqueun

partitjudicialera,efectivament,unpartitpo-
lític,ambprogramailíders,encarahaurien
rigutmenys.

***
DesdelacaigudadelaDictadurasónben
pocselspoblesdeCatalunyaques’hanes-
capatdelaplagadelmíting.Lagentjas’hi
han entrenat i no es deixen perdre pas
aquestespectaclequese’lsofereix,gratu-
ïtament.Enshacaigutalesmansunpro-
gramaenelquals’anuncien:tres bells par-
laments, tres, pels reputats i aplaudits ora-
dors...
Elsmésentusiastessónlaquitxalla.Ocu-

pensempreelsmillorsllocs,admetentque
elmillorllocd’unmítingruralnosiguimit-
jahorallunyd’allàonescelebral’acte.Vo-
lemdirques’apoderendelsprimersrengles.
Mésendarrere,hihalesnoiesilesdonesca-
sadesifinalment,alfonsdetot,comenles
esglésies,latacafoscadelshomes.
Elsnensilesnenes,encomençar,estan

moltquiets;ideseguida,però,escansen.
Ialeshoresveaquellficar-seelsditsalnas,
aquellestirar-seelscabellselsunsalsaltres
i aquelles irresistibles passions de riure
tandifícilsd’ofegar.
L’altrediase’nsvaoferirund’aquestssim-

pàticsespectacles.L’orador,unhomeseriós
iestirat,explicava,posant-himoltaatenció,
elstripijocstècnicsdel’Estatut.
-D’una banda -deia, abocant-se sobre

aquellfrenèticmóninfantil-hihaeldicta-
mendelaComissiód’EstatutsdelaCam-
bra.Del’altra,hihaelvotparticulardelsse-
nyorslluhíiXirau.Isicompareml’articlesisè
del’apartat...
Mentrestant,afora,feiaunsolqueen-

amorava.

***
Peròhihaoradorsquenoesresignenala
mortalindiferènciadel’auditori.Enaquest
cas,totselsexcessossónpermesos.Hemvist
qui,posant-selesmansalcap,declamaala
manerad’EnJaumeBorràs:
-Mésai!Onsónaquellsnavilisdel’en-

senyabarradaqueemproavenlesblavesai-
güesdelamarllatina?
Hihaelpatèticque,adreçant-sealesne-

nesdelprimerrenglevocifera:
-Vosaltres,lesqueheudeparirelscata-

lansdedemà!...
(Tresdelescriaturesesposarenaplorar)
Peròelques’enduulesmevessimpaties,

ésEnDomènecPallerola,quancomença:
-Catalans,catalanes,catalanets,catala-

netes, catalanassos i catalanasses! Veig
aquí, entre vosaltres, republicans i repu-
blicanes,republicanotsirepublicanotes,re-
publicanassosirepublicanasses!

MIRADOR, 5-5-1932

M

El conseller i poeta Ventura Gassol fent un míting a l’aire lliure a les Marcetes
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El llegat
LA POLÍTICA PINTORESCA:
MÍTINGS RURALS

Res s’assembla 
més a un orador en

activitat que els
amants sorpresos

en un celobert
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REVISTA 

La selecció d’alguns dels millors articles del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936)
continua amb aquesta irònica visió dels encesos parlaments polítics que, setmana rere setmana,
omplien molts dels pobles de Catalunya. Tria de Pep Corral Vilella


