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L’ArtistaL’ArtistaL’ArtistaL’Artista 
Li deien l’”Artista” i era un camàlic de l’agència de transports Tresserras. Més aviat alt 

i valent era dels que tenia l’animal que tirava el carro o gran plataforma, acostumat a parar-se 
a cada hostal perquè ell anés a fer el toc. Recollia i repartia expedicions als clients i quan 
convenia es vestia de negre per portar el carro dels morts. Assegut sobre el  pescant i amb 
el barret de copa, haguera fet molt goig si no hagués anat amb els pantalons trossats a mitja 
cama com acostumava a fer quasi sempre. 

En certa ocasió va haver d’acompanyar mossèn Bonet a l’Espart per complir una 
funció pròpia del seu ministeri.  En arribar a la riera de Riudaura el cavall es parà i no donava 
pas senyals de tenir intenció de passar-la. L’home va començar a cridar i per més ¡Arris! que 
digués l’animal no es movia. 
- Mossèn, -- digué l’Artista -- si no engeguem pas un bon renec l’animal no es mourà. 
- Això de cap manera -- va dir el mossèn. 

L’Artista va tornar a provar de només cridar l’animal, sense obtenir el més mínim 
resultat. El temps passava i mossèn Bonet es començava a posar nerviós. 
- Si no em deixeu dir cap renec no ens en sortirem pas -- insistí l’Artista. Tant va insistir que 
el mossèn va mig claudicar. 
- Bé, però només mig renec -- va sentenciar. 
- Mecagum mig D... -- va tronar l’Artista i l’animal tampoc es va moure. Fins que emprenyat 
de tanta comèdia en va engegar un dels més grossos i l’animal va travessar la riera. 
 
Les mitges de Les mitges de Les mitges de Les mitges de cristalcristalcristalcristal 

Antigament les mitges de senyora es feien amb fil de seda i teixides amb “cotton”; 
eren extremadament delicades. Sortien del teler amb forma i s’havien de muntar cosint-les 
amb una màquina “grega” o owerlok molt fina; la costura quedava al darrere de la cama i no 
hi ha dubte que les senyores eren molt més elegants portant mitges amb costura que sense. 
Quan accidentalment es trencava un fil es feia una malla que solia arribar fins al final de la 
mitja; hi havia botigues que com a complement collien les malles escorregudes amb aparells 
especials. Quan s’inventà el niló es començaren a produir mitges fetes amb telers circulars, 
més petits, simples i productius que els telers “cotton”.  En els primers anys se solia imitar la 
costura, ara no se sol fer, són sense costura. En els primers temps en deien mitges de cristal i 
eren d’importació. Quan vaig fer els servei militar a Àfrica eren uns dels productes que 
portàvem, mitges, a més de cremes Ponds per a senyores i llapis Scripto, tot americà. 

Era l’època que les senyores no podien anar a missa sense mitges o mantellina. Un 
sacerdot jove es posava a la porta del temple i no deixava entrar la que anava sense mitges. 
A vegades les feien sortir del temple si s’havien “colat”. 

L’Agnès (col·loquialment Inés P.) era jove, extrovertida i sense complexos i va anar a 
missa amb les rabiosament modernes mitges de cristal. Passaren els mossens i el jove la 
convidà a sortir del temple per anar sense mitges. 
- Com que no porto mitges? -- exclamà l’Agnès indignada, mentre s’arremangava les faldilles 
i ensenyava la mitja des del seu començament. 


