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En Guerau de Go: Concurs d’idees
❚  Guillem Viladot

SOM A RIELLA HISTÒRIES

En Pitac Rampill, que fou alcalde
de la ciutat de Rha –començà
dient en Guerau de Go–, un any

va voler que la Festa Major fos la més
assenyalada de la seva història. Per
aconseguir-ho, convocà un concurs
d'idees. La base cinquena deia així: “La
bondat d'una idea rau en la seva
utilitat...” S'hi van presentar trenta-sis
obres cadascuna de les quals exposava
una idea i n'explicava l'aplicació. El jurat
va tenir molta feina a triar la que
mereixia ser premiada. Com que
formaven persones conscients de la seva
responsabilitat, es va haver d'estudiar
amb exigència. N'hi havia per tots els
gustos, i algunes fins i tot resultaven
divertides, com per exemple aquella que
explicava la manera d'envasar flaires
exòtiques, o una altra que donava tota
mena de detalls per alimentar els motors
d'explosió amb aigua. Va ser el primer
dia de la festa, a les sis de la tarda i a la
sala de plens de l'ajuntament, que se
celebrà la festa per atorgar el premi.

Com que el jurat va
creure que eren

tres les obres
que se'l

un sistema ondulatori periòdic els
elements del qual se sostenen per
paràmetres impars referits a valors
quàntics d'incidència zero, però que en
funció de les coordenades lineals dirigides
a alfa quan aquest tendeix a l'infinit...” La
veu del secretari cada cop es féu més feble
i arribà un moment que tot ell es desplomà
i va caure a terra fent bastant soroll; el
suficient perquè tots els assistents es
despertessin i es posessin a aplaudir, senyal
que aprofità l'autor premiat, el senyor
Quilet Garró, per dirigir-se a la taula pre-
sidencial i des de l'extrem oposat al del
secretari del jurat, donà les gràcies amb
aquestes paraules: “Senyores i senyors;
senyor batlle, senyors del jurat, senyors
agutzils, cap de la policia urbana, cap dels
bombers, cap de la Creu Roja, cap de
l'Església Anglicana, cap de l'Església
Anabaptista, cap de l'Església Mormona,
cap del servei de pompes fúnebres, cap
del servei de neteja pública, del servei
d'aigües potables, cap dels serveis
fluvials, cap...” En adonar-se que tothom
estava adormit, s'apropà al senyor al-
calde, li escorcollà les butxaques de
l'americana i amb un sobre a les mans
fugí de puntetes cap al carrer... ■

mereixien, es va crear dos accèssits. El
secretari del jurat, un tal Izimut Llampec
se situà en un extrem de la taula con-
sistorial, que ocupaven el jurat i
l'alcalde, en Pitac Rampill. La sala
era plena de veïns i forasters.
Demanà permís per fer-ho i es posà
a llegir l'acta de la concessió del
premi. “A la ciutat de Rha, reunit el
jurat del premi “La idea i la funció”,
després de moltes deliberacions, ha
acordat d’atorgar un primer premi
i dos accèssits per tal de distingir la
molt alta qualitat dels treballs presen-
tats. El jurat vol fer públic la seva satis-
facció i felicita els autors de les trenta-
sis obres presentades que han demostrat
la rica capacitat de la nostra societat
capaç de dirigir el seu missatge intel·lec-
tual cap a vessants de notable trans-
cendència pràctica que ha de situar la
nostra col·lectivitat a l'altura dels països
més desenvolupats en les aplicacions de
les idees, considerant que aquestes han
d'estar al servei de les funcions sense
tenir en compte més que la seva
naturalesa de la finalitat que constitueix
l'objectiu primer i principal de tota
ocupació rendible ja que no es pot en-
tendre una idea sense la seva rendibilitat
a curt termini que són els paràmetres
de tota societat puntera...”. En arribar
en aquest punt, tots els presents a la
sala: alcalde, jurat, veïns i forasters, eren
adormits i, per tant, pocs s'assabentaren
de res, però el secretari del jurant
continuà llegint l'acta: “...Després de
fetes aquestes consideracions neces-
sàries per introduir els ciutadans als
continguts, el jurat es complau a atorgar
el premi “..................” a l'obra titulada
“La paraula possible que porta per lema
bla, bla, bla”. Oberta la corresponent
plica, l'autor ha resultat ser el senyor
Quilet Garró. La idea exposada pel
senyor Quilet es basa en la consistència
verbal del discurs empíric dirigit segons
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