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Éssers vius i éssers inerts

La

panerola
Saragossa, 28 novembre de 1935.

(Gèn. Armadillium)
Per a nosalires els mortals,les paneroles són
dels éssers més repulsius que haguem pogut
conèixer, i no són més que uns animals moll
curiosos.
Començarem dient-ne, que lenen el cervell
en la part del darrera, i tolhom confessarà que no
és gens ordinari això de pensar per un lloc lan
immund.
Les seves antenes, són una meravella de sensibilitat, i li serveixen a la vegada d'òrgan del
tacte, de l'olfacte i de l'oïda.
Fn la seva llarga peregrinació per la terra
han après les paneroles els inconvenients de
l'aïllament, i viuen sempre en grups no menors
de sis individus ni majors de vint.
Aquests costums socials els serveixen per a
prevenir-se dels seus innombrables enemics.
Quan es fa fosc, surten de llur amagatall una
a una i amb les antenes en coniacte. perquè a un
petit soroll que sentin, avisant-se unes a les altres
no triguen a fugir.
La repentina aparició de la llum, les paralitza
instanlàneament, i tardant alguns minuts en retornar-se.
La seva força és tan gran, que poden arrossegar un pes 250 vegades més gran que el seu;
un home dotat de les mateixes qualitats podria
portar un pes superior a 20 tones
Les paneroles tenen una vida molt llarga.
Poden viure més de cinc anys... si no es troben
abans amb algun cop d'escombra.
HF:INZ DiíLlTUS.
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Estimat Robert: En el nostre viatge a
Madrid, i de pas per Saragossa, ens hem
aturat uns quanis dies en aquesta ciutat.
Des del tren quan hi arribàvem, veièrem
les torres del Temple del Pilar i les d'un
palau que segons diuen, no pogué acabarse, perquè al seu propietari se li acabaren
els diners.
A Saragossa hi ha alguns passeigs que
són molt bonics i que estan plens d'edificacions molt grans; en les seves places hi
ha molts monuments, i té parcs plens de
flors, especialment el de «Buena Vista».
Hem fet un passeig vora el riu Ebre, que
m'ha agradat molt,principalment quan hem
passat pel Pont de Pedra, construït en època dels romans, i des del qual es veia un
panorama esplèndi.
També té bastantes fàbriques molt importants. En fi, és una ciutat digna d'ésser
visitada.
Voldria contar-te moltes més coses,
però no se com fer-ho.
Des de Madrid jo t'escriuré, i mentrestant, disposa del teu amic.
JOAN.
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