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D. Àngel Guimerà i la família Aldavcrt
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QEGURAMENT que quan apareguin aquestes línies les aclamacions entuO siàstiques amb què saludava a En Guimerà la gernació que s'atapeïa
a Novetats la nit de l'estrena de la seva última obra s'hauran reproduït als
principals teatres de Catalunya. Les barriades barcelonines, les ciutats i
pobles de la nostra terra, com si cumplissin un tàcit acord patriòtic, han
volgut retre un nou i espontani homenatge al seu poeta predilecte, aprofitant l'avinentesa de l'estrena de L'ànima és meva.
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En (iuimetà »n U intlraitíl de la « v a casa
(Damunt el piano s'hi veu el retrat que acaba de dedlcar-li el Mariscal Jollre)

Si en comptes d'aquesta hagués estat una altra obra, la cosa hauria
estat igual: no és a l'autor d'aquesta o aquella obra, que els pobles catalans
senten l'afany d'aclamar, sinó al creador de tantes figures en l'ànima de les
quals la sensibilitat popular toca un caire o altre de l'ànima catalana.
A hores d'ara D. Àngel ja es deu haver acostat arran de la bateria de
molts teatres, caminant una mica a les palpentes, amb el seu posat d'ocellot
plegat d'ales, els braços rigids al llarg del cos i dirigits endarrera;
i, tot fent aquells acataments sobtats, haurà respost a les insistents soliici-
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tuds del públic fervorós, amb les seves paraules habituals, trencades per
l'emoció: «—Moltes gràcies, senyors, i visca Catalunya».
L'assistència de l'autor d'una obra d'èxit als escenaris més rudimentaris, és un fet que es d ó n a molt sovint a la nostra vida teatral. Els nostres
públics no en tenen prou d'aplaudir l'obra: volen veure l'home que ha
fet allò tan trist o tan divertit I el nostre autor, que ho sap, s'ensenya.
Per això els nostres autors eminents coneixen tots els matisos de l'ovació,
des de les que ^esclaten a les vastes sales ciutadanes fins a les que es
tributen en aquelles en què, amb un ple a vessar, es recauden noranta
sis duros i tres rals. Però, en canvi, s'ha vist molt poques vegades que
l'autor s'hagi enfilat al carro de la faràndula i , seguint als seus intèrprets,
els hagi volgut acompanyar en tots els atzars de l'aventura.
D. Àngel parlava d'aquesta excursió amb jovenil alegria.
—Si, si—ens deia, tot joiós.—Diuen que havem d'anar a Mallorca... I
a València també... Jo aniré a tot arreu... Em fa molta il·lusió...
En sentir aquest programa, el que coneix la vida de la faràndula rodamón de Catalunya s'imagina aquell pujar i baixar de trens, aquell ensopidor garbellar dels trens secundaris, els automòbils polsosos i les tartanes
idíl·liques, aquella vedella amb pèsols que sempre sembla rescalfada... I
un hom es representa D. Àngel instal·lat en un d'aquells nous hotels que
encara serven una vaga flaire d'hostal, sota les mirades furtives, plenes
d'admiració i curiositat, d'una minyona massissa i lluent, o bé assegut en
un recò de guardarropia encofurnada i romàtica, dialogant amb un d'aquells
tramoistes d'afició que fan tres o quatre oficis i que porten de cap l'arbre
geneològic de tots els comediants catalans del noranta nou ençà, tot esperant que la mà del primer actor el vagi a buscar al final de l'acte.
Mentre D. Àngel anava parlant prop del piano on ens havia fet acostar per mostrar-nos amb noble satisfacció el retrat que el mariscal Joffre li
havia enviat amb una afectuosa dedicatòria i el vers guimeranià: Amunt les
armes, fins matar la guerra! per lema, el fotògraf, per tal de sorpendre'l en
aquell moment d'intimitat, apartà els transparents dels balcons, provant
d'aprofitar l'escassa llum que entra en la saleta d'aquell primer pis del
carrer d'En Petritxol on fa molts anys que viu en companyia de la familia
Aldavert. D. Àngel, veient que la fotografia era imminent, que l'objectiu
ja el fitava inexorable, intentant trobar una excusa ens advertí:
—Em sembla que no podran fer res... No hi ha llum. — I, com una
vaga disculpa, afegí:—Vegin: jo sempre he viscut en carrers vells... Quan
el meu pare es va establir a Barcelona, vàrem anar a viure al carrer de les
Freixures... Jo tenia set anys... Després hem viscut molts anys al carrer
d'En Xuclà... allí a la imprenta de La Renaixensa. Ara ja en fa bastants
que som aqui al carrer d'En Petritxol...
En aquesta enumeració de vells carrers de Barcelona hom hi troba la
raó d'aquells trets de flaire tan barcelonina (comparables als del gran V i lanova) que molt sovint boten en el diàleg d'algunes de les seves obres.
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L'Angel Ouiraerà en la seva cambra de treball

En Guimerà és un barceloní fins al moll de l'os, i la seva venerable figura
és quelcom de la ciutat mateixa. No hi ha barceloní que no recordi haverlo topat a la Rambla, acompanyat de l'Aldavert, anant i venint del Continental, on s'han reunit molts anys amb els seus amics. Avui la penya d'En
Guimerà s'ha refugiat a una de les sales més arrecerades dels baixos de
l'Ateneu. Aquest canvi és degut a la pròxima transformació del típic cafè
en una Banca.
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Un dia D. Àngel, tot enyorat, se'ns planyia d'aquesta lamentable invasió de la plaça de Catalunya, i em deia:
—Es llàstima que desaparegui el Continental... AU! hi escau una cosa
alegre... Tothom hi passa. Un Banc és una cosa massa seriosa... i fins
una mica trista.
En preguntar-li si treballava en alguna obra nova i si tenia preparada
alguna estrena per a la temporada vinent, ens va dir que no tenia res fet
ni projectava res de teatre.
—Fa molt temps que tinc acabat el primer acte del Montblau, però no
crec que tiri endavant... De vegades em passo molt de temps sense fer
res... fins que sento una força a dintre meu, una mena de força estranya
que m'empeny, i aleshores escric... escric... tant si l'assumpte va per un
costat com per l'altre. No faig mai lectures parcials, quan he acabat del
itoí, ho llegeixo... Ho posem en net amb l'Aldavert...
I , dient això, ens acompanyà a la seva cambra de treball, tota plena
de retrats d'intèrprets eminents de les seves obres, de records amistosos i
de penyores d'admiració.
La cambra de treball d'un gran literat, creador de representacions humanes destinades a viure una vida més certa que la dels mateixos homes,
sempre inspira un devot respecte i una viva curiositat: es un santuari i un
aboratori.
Per això mentre D . Àngel, amb benèvola resignació, a la seva taula de
treball al costat d'una gran finestra de caient medieval, es sotmetia a la
tirania del fotògraf, el nostre esguard anava recorrent totes aquelles coses
que havien assistit a l'infantament meravellós d'alguna d'aquelles figures
immortals.
La fina claror que entra en aquella cambra ens suggerí preguntar-li
quina era la seva hora de treball.
—La tarde—va respondre'ns amb decisió sorprenent.—No he treballat
mai al matí... I a la nit tampoc... Si escric ho llegeixo abans de ficar-me
al llit, em desvetllo, i després quan m'adormo, faig bots...
—No, no dicto mai... sempre escric jo... Tinc unes quartel les especials, llargues i estretes...
I la senyoreta Sara Aldavert, que és la que amb sol·licitud filial, ordena
els papers del poeta, ens mostrà uns quants originals, entre els quals hi
havia la lletra d'una nova sardana que en Morera està escrivint, uns versos
que seran la lletra d'una cançoneta destinada a la Meller, de la qual Don
Àngel és gran admirador, i uns quants borradors de VAnima és meva: tot
escrit en aquelles quartel les que semblen tallades expressament a la mida
del vers predilecte d'En Guimerà. En sortir del despatx, a l'altre cap de
pis es veia el menjador, tot assolellat. D. Àngel ens hi acompanyà, i tinguérem el gust de saludar la família Aldavert, tota reunida en aquell moment. L'oportunitat de donar una nota gràfica de la vida familiar del
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poeta, era temptadora. Mentre el fotògraf anava cercant un lloc a propòsit per a evitar els reflexos'dels lentes de D. Àngel, una veu femenina digué
mig rient:
—Només hi falta el Negret.
—Té raó—va fer D. Àngel. I dirigint-se a nosaltres va dir:—És un
gat..
La minyona va fer unes exploracions infructuoses per a portar el toca
tardà, i l'Aldavert va dir:
—Es deu haver convidat pel veïnat...
—És un gat molt bon minyó—anava dient En Guimerà.—Farà cap per
allà entrada de fosc... Al vespre només l i hem de dir: —«Negret: fica't al
cistell», i s'hi fica, i hi passa tota la nit...
Aquest petit incident de familiar intimitat ens evocà aquelles tendres
escenes i aquelles figures d'encisadora ingenuïtat, que ha posat entre els
esclats de les passions torrencials i abassegadores de les seves obres més
famoses.
La «Nuri> candorosa, l'amiga innocenta d'En «Menelich» i la «Marta»,
hauria contat l'aventura del Negret amb les mateixes paraules.
CARLES CAPDEVILA
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vegades el cronista s'havia tro- amb el seu parlar tan plè de gràcia com
bat eit el cas d'haver d'enxarolar-se de persuasió, inquietants fiblades patriòtiels peus, brunyir-se la indomable cabe- ques en l'esperit placidissim de mani^
llera i posar-se smoking, per a assistir proprietaris del Gran Teatre del Liceu.
a una festa catalanista.
Déu li pagui tan bona obra.
Aquest miracle d'interessar
En la tasca l'han ajudada
la nostra més polida aristode debò, no sols les seves
cràcia en l'obra de l'ensenyaamigues senyores Baronesa
ment català, no podia fer-lo
de G ü e l l , P i l a r Moraleda
sinó la gracilissima Maria Pad'Arnús, Glòria Bulbena de
rellada de F e r r e r - V i d a l i
de Salas, Ramona Reig de
Güell (al davant de l'estol
Bosch-Labrús, Neus Llopis
gentil de Dames del Comitè
d'Espana, A n t ò n i a Morera
Organitzador), d e s v e t l l a n t ,
•«MMtMMI
d'Ortoll, Maria Despujol de
oques
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En Uuis M M

s'hauria dit que aquest vivissim director
que es diu Lluís Millet, en lloc de dirigir,
es ficava en el rotlle imaginari, i es posava a ballar amb elles.
En acabar aquesta sardana, el públic es
va posar a cridar gent: Morera, Guimerà,
tothom havia de córrer. En Morera era
dins d'una banyera, En Guimerà a les butaques, i tan bé s'hi devia trobar, que
s'escoltà l'ovació a ell adreçada més tranquilament que si sentis ploure.
— Que s'aixequi, que s'aixequi — clamava la gentada.
Finalment un jove se n'hi anà decidit:
— Don Àngel — degué dir-li — : Li prego, en nom de la pública opinió, que s'alci i
que saludi. La gent no
aniria tranquila al llit
sense donar-se el gust
de veure com vostè s'aixeca i saluda.
— No em vui exhibir
— devia respondre ell.
— j Però si tothom se
l'està mirant ja fa estona, homel
— jNo vui, no vui i
no vui! — semblava resi). Xngei
pondre el mestre, arru-

Ventosa i Calvell, Maria
Cuadras de Nadal, Maria Cristina de Bertran
i Musitu, i les senyoretes Isabel L l o r a c h i
Mercè Bertran i Musitu,
sinó també els prestigis
de la Protectora i els
innegables atractius del
programa.
Obria la Festa el mestre Lamote, incommovible, rectangular de
posat i de gest, amb la
Banda Municipal, la seva Banda Municipal, nova valor d'aquests temps beneïts
en què tota cosa es fa substància de
Pàtria nostrada...
En la segona part l'Orfeó Català, benemèrit, amb el mestre Millet, gens incommovible, ni de posat ni de gest, executant,
en dirigir una veritable dansa, molt més
viva, moguda i rítmica que les que a
última hora ens va servir aquella, ai!,
inoblidable comtessa de Villenéuve, de la
qual bé haurem de parlar oportunament.
Entre l'encertada sel·lecció de peces
que figuraven en el programa, hi havia
La sardana de les monges, lletra de Gui•nerà, feta cançó per En Morera. Doncs,
quan va venir La sardana de les monges,
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pint el seu cap a dins de les
Fornells. El primer amb ei
enormes espatlles.
seu cantar de font que raja en
El jove, desolat, es rendi.
la quietud del bosc, i ella,
— No hi haurà altre remei
tant de casa, tan nostra, fent
que insistir varen acordar els
sortir dels seus llavis les nosde dalt l'escenari.
tres cançons convertides en
— Insistir? Doncs que hi
esmalts transparents.
vagi En Pujol, que és el més
Seguidament, per a fer veutossut de tots.
re que els nostres no desmeI el mestre Pujol, decidit,
reixen ni en les més altes
amb els narius inflats, dispocomparacions, l'Aga Lahowssat a vendre cara la seva vida
ka. Surt i ensopega amb la
abans de no sortir-se amb la
cua del seu vestit de llangarseva, se n'hi va, l i planta cara
daix mudat...
li posa la mà damunt l'espatEs presenta després En
En Francesc Costa
lla (com aquell governador
Costa violinista. Ah, si jo
de l'Assemblea de Parlamentrobés paraules per a estergir
taris), el commina i triomfa. El mestre aquella cara, aquell posat!... Ell, arquet
Guimerà, sense replicar, s'aixeca (vegi's i violi, tot com d'una sola peça, tira
la imitació a instantània que s'acompa- amunt en un gest únic, entre home del
nya), i , com un manso cordero, es posa a port que s'enfila les calces i agosarat
seguir a En Francesc
cavaller que avança el
Pujol. El públic ja no
cos, el maluc en avant,
podia més, de tan p i gallardament, en iniciar
car. M i l l e t , M o r e r a ,
un duel a espasa. Ara,
Guimerà, ja no podien
quan toca ja no es veu
més, de tan decantar-se
res de tot això. En
dalt l'escenari... [Era
Costa ja no hi és... Ara
un no poder més!
no hi ha sinó ço que ell
toca.
En arribar aquí de la
Festa, com que en els
I , ja que aquestes imcartells s'advertia que
p r e s s i o n s s'allarguen
no es podia executar
massa, parlem, per a
La Comtessa de Villeneuve
cap composició fora de
acabar, de la parella
programa, es varen cantar «Els Sega- Comtesa de Villeneuve i un rus que l'adors», com és costum sempre que en els companya, dansaires, e n c a r r e g a t s de
programes hi ha la referida advertència. cloure la Festa de Cultura Catalana: núDesprés de cigarret, En Vendrell i la mero improvisat, en substitució de Na

La Comtessa i el seu lacaï rus
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Mercè Capsir, si és que Na Mercè Capsir s'encarregà de deixar-nos freds, i aixi,
pot substituir-se amb una parella de dan- a la sortida, no hi hagué cap mena de
manifestació.
sarins.
Una n'hi hagué tan sols,
El millor, a mon judici, dels
unànime, en comentar la
ballets que va presentar la
Festa com un veritable triomf
Comtesa és aquell en què
per als seus organitzadors i
l'Amor l'empaita. És el baper als que desinteressadallet en què tots vàrem pensar:
ment hi prengueren part
«[Gràcies a Déu que hi ha
Fou, és ben cert, una festa
algú que l'empaitaU. Però
de lluïment, de gràcia, d'enno cal blasmar-ne ningú.
tusiasme patriòtic, i de molt
Deien, aquells que sempre
profit per a l'obra altament
estan assabentats de les oculLa concorrent a la festa més
patriòtica i cultural de l'Astes intencions que voleien en
ben vtsNda
sociació Protectora de l'Entota cosa pública, que hi havia certs temors que a la sortida del senyança Catalana.
A tots l'enhorabona.
Liceu l'ardida joventut no manifestés
FIT
massa acaloradament.. La Comtessa

El u v i enginyer francès Ferran de Lesseps amh els seus fills

Creiem que interessarà als nostres lectors la fotografia que publiquem i que
envià Ferran de Lesseps
des de Paris a l a dida
del primer fill que tingué
amb la seva primera dona.
Aquest fill, que va veure
la primera llum a Barcelona, mori jove.
El fet (T enviar el retrat
a la dida, prova com era
bondadós l'eminent enginyer que tantes simpaties es conquistà entre els
nostres avis i pares.

L'últim fill de Lesseps va venir a Barcelona l ' any 1911 com a aviador per
pendre part a les festes
d'aviació que organitzà
aquell any FAjuntament.

De Tesíada
de nriusíre
Lesseps a
Barcelona

Si la dida del germà
gran de l'aviador hagués
viscut (que podia ésser).
I quin efecte l i hauria produït veure volar « t últim
dels Lesseps»/
La intimitat de Phome
genial del Canal de Sue-també un exemple.
M. R-
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l'Eudalt prenia el cafè, en havent sopat, davant per davant de la
seva gentil muller amb la qual s'havia casat feia un any escàs, es decidí a dir-li
l'excusa rumiada feia una pila de dies:
—Escolta, Núria. Aquesta nit tinc de
trobar-me al Continental amb un periodista anglès, mister Demuth, vingut a Barcelona per a fer una enquesta sobre els darrers aconteixements esdevinguts aquí. Jo
com a diputat no em puc negar a l'entrevista que m'ha demanat ja que al fi és per
mi un honor. Ens arribarem probablement a la darrera part de la funció del L i ceu. Demà ja sortiré amb tu ^ q u è et sab
greu això? Res, noia, inconvenients de la
vida pública, que hi farem. iVols dir a la
Cèlia que em prepari l'smoking?
1 l'Eudalt amanyagà tendrament a la
seva muller i marxà a canviar-se de roba.
Sorti tot seguit i la Núria l'acompanyà fins
a la porta del pis.
No tenia temps l'Eudalt d'haver arribat
al replà de sota quan la Margarida, germana de la Núria, sortí del quarto-tocador
i s'encarà amb ella:
—No sé com has tingut tanta paciència
Per escoltar les mentides de l'Eudalt. Ja
ENTRE

ho veus, tots els homes són iguals. Un
any que sou casats i ja et marxa el «senyor> cap a un ball de disfreces. Per fi
ha passat el que fa dies et deia ^ i què
penses fer?
La Núria no pogué contestar. Es posà
el mocador als ulls i sanglotejà en un plor.
Expansionada la muller una mica es feu
un silenci.
Feia uns quans jorns que la Núria havia
notat en els ulls de l'Eudalt com una ombra. Cercant el motiu del dubte les dues
germanes registraren la roba d'ell mentre
dormia i amagat en un recó de la cigarrera hi trobaren un bitllet del ball de disfreces que un conegut industrial donava en
bonic teatre el dissabte pròxim. Per això
l'excusa no vingué de nou.
Per fi la Margarida digué a la Núria:
—No ets dona si aquesta nit no vas a
veure que és el que fa el teu marit. Jo
facompanyaré. La teva cambrera Cèlia
pot anar a llogar els trajos i ningú no ens
podrà reconèixer. Dius que està bé?
Doncs pit i fora. Ja veuràs. Ves al secretaire i porta cinc-centes pessetes.
Tremolant la Núria complí l'imperatiu.
La germana ordenà tot seguit a la criada
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—Tingui i amb discreció compleixi el
Voltat d'amics l'Eudalt veia transcórrer
que li diré. Agafi un taxis i llogui dos la dança. És ja una dita coneguda la de
trajos qualsevol en un d'aquells establi- que no hi ha res més ensopit que un ball
ments del carrer Nou. Torni de seguida de disfreces, però en el seu esperit mai
i que l'auto s'esperi a baix.
aquesta definició havia estat tant exacta.
La domèstica sortí. En l'espera l'espo- Estava trist, car pensava amb por en la
sa dissortada expressà la seva por i \ si seva amorosa muller a la que ell amb tan
l'Eudalt les coneixia? ( \ si en resultava poc escrúpol havia enganyat
un daltabaix? La Margarida, a pesar seu
Descobert, sigué aviat victima dels atacs
soltera, vetllant per la serietat matrimo- de les dues disfresses del pierrot i la honial, tal
landesa.
com e l l a
Ladel pierl'entenia, li
rot l'esencomanà
broncà
valor i es
amb la semostraren
va veu de
decidides.
xiscle:
Als tren—,1 És que
ta cinc mitens por
nuts tornaque la dova la camna ho vegi
b rera i
q u e ets
ràpidaaqui?Vaja.
m e n t es
home, que
posaren
de lluny es
els vestits.
veu que ets
La Margacasat.
ridaescolli
Ell es re
el de piervoltà com
rot i l'altra
injuriat i
a g a f à el
La del pltrrol Pesbroneà amb la seva rea de xiscle...
c o m pred'holanden e n t que
sa. No eren dos models de riquesa i
per la seva concepció de la linia femenina
d'elegància, però per la «broma» que ana- l'holandesa era la que més s'avenia als
ven a fer ja n'hi havia prou. Es posaren
seus gustos, oferí el braç a la ciutadana
les caretes negres i procurant no fer so- del país dels molins de vent hi donaren
roll sortiren del pis del carrer de Rosselló. un vol per la sala. Després ballaren i ell
La cambrera es quedà vetllant i sospirà quedà pensatiu al veure la por amb què
en restar sola:
ella dançava i que no mormolés ni parau—Ja sé com acabarà l'embolic, tenint-ne la. En portar-la a son seient notà que
jo la culpa.
tremolava.
—Va—digué en son interior,—deu ésser
•»•
una noia que és la primera vegada que
L'auto parà davant del teatre. El xòfer va a aquests saraus i està esporuguida.
instruït comprà a un revenedor dues en- Decididament sóc home sortós.
trades de senyora. Com un remoli l'una
1 la imatge atormentadora de la muller
i arrossegada l'altra feren la seva aparició desaparegué del t o t
a la platea.
L'orquestra acometé una dança exòtica
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de Nord-Amèríca. L'Eudalt invità nova- La mitja hora anava a començar. Ple
ment a l'holandesa mentre la del pierrot d'una estranya angoixa l'Eudalt decidí
assentada en la butaca rebutjava als que tornar a casa. Agafà un cotxe i a dintre,
pretenien treure-la a ballar no treient l'es- mentre el vehicle el portava a son domicili,
procurà fer desaparèixer el més minúscul
guard d'ells dos.
L'Eudalt, dominat pel misteri de !a ba- rastre de paperets en el negre vestit.
lladora, dançà més i més. La seva pareDe prompte quedà blanc com el marlla sols responia a les seves vehements bre. L'anell, en el qual hi anava un «solipreguntes a m b
tari» de més de
monosíl·labs i la
cinc mil f r a n c s
discreció amb què
comprat a Paris i
es produïa feren
que mai abandoque ell es sentis
nava, s'havia evaturbat per un gran
porat Aleshores
respecte.
s'esplicà la forta
Convidà a les
estreta de mà de
dues companyes
la del pierrot. En
al buffet i quan
son pecat havia
delicadament desestat victima d'un
prés dels pastells
verdader robatori
els oferia el vi esper part de dues
cumós, la del pieraventureres.
rot agafà amb r à El carruatge pabia la mà de l'altra
rà i es trobà davant
i li digué perquè
de casa seva. Pujà
l'Eudalt ho sentis:
l'escala com un
somnàmbul. ^Què
—Anem que el
li diria a la muller
teu «senyor» poquan la joia es trodria tornar a casa
bés a mancar? Ai
venint d'un altra
jcom el penediball i els «senyors»
La seva parella sols responia a les seves vehements
preguntes amb monosíl·labs...
ment p e n e t r a v a
no són el mateix
dintre de les enque les « s e n y o tranyes més recòndites! Obri la porta i
res». « E l l s » tenen d r e t a t o t .
l es paraules dites amb ironia sarcàsti- entrà al pis, dirigint-se tot seguit a l'habica penetraren com un glavi en el cervell tació de la seva esposa. La muller casde l'Eudalt. No sabent què fer intentà tament dormia. L'Eudalt a n à a fer-ii un
deturaries, però la mà de la del pierrot petó en el front, però tornà enrera consis'enllaçà fortament amb la seva d'una ma- derant-se'n indigne.
Amb aigua de colònia es refrescà el rosnera incomprensible. Quan volgué raciocinar fredament les disfresses s'havien tre i penetrà en la seva sala del costat.
En donar la llum elèctrica per poc no cau
esvaït
en basca. Damunt de la tauleta de nit, al
costat d'un grapat de paperets i una serTornà a la platea més entristit que mai pentina, es veia l'anell.
Es sentà al llit per a no anar per terra,
' al costat dels amics que el felicitaven es
senti sol, molt soJ. Consultà el rellotge ja que les cames se li segaven. Es tapà
de la munyeca i veié que eren les dues. la cara amb les mans i plorà. Quan aixecà
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el cap veié a la seva dona dreta davant seu.
L'Eudalt no s'atrevi a demanar perdó.
Ella aleshores, valenta i vibrant, comprengué el que passava en l'esperit de l'home
estimat malgrat tot i li digué, terrible:
—També més endavant hauria de compadir-me del teu penediment. Quedes
perdonat perquè ^què fórem de les dones
si no us perdonéssim...?

I anà per esclatar en un sanglot de plor,
però fent-se forta sortí tancant la cambra
d'una revolada.
I ell, com gotes de ferro fos en la consciència, sentí com s'estigmatitzava en el
més pregon del seu ésser una de les fites
que mai més s'esborren i que senyalen
brusc canvi en el caràcter, envellint-nos
molts anys en pocs minuts.

Quan aixecà el cap teli a la seva dona
dreta davant seu

RAMON ALIBERCH
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N A T U R A L E S A
CAM0UFLAGISTA
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A tenen raó aquells que diuen que l'ho- planta, ningú diria que hi fossin, en semme no inventa res sinó que és un gran blen talment una fulla més. El phasma
imitador. Això del camouflage, que sem- és, així mateix, un insecte que sembla talblava una invenció portada per les neces- ment un vegetal. però així com el seu
company pren la forsitats de la guerra, no
ma i la color de les
és més que la imitació
fulles, el phasma la
de ço que fa la natupren dels brins de les
ralesa en certs insecplantes, i acostuma a
tes. jQuin tip de riusituar-se
entre els branre es deuen fer la
quillons
secs per a
philia i el phasma quan
passar
desapercebut.
passen els homes i les
Un i altra insecte corbèsties per llur costat
ren sols de nit per a
a tocar i no les veuen.
campar-se la vida, així
Aquests dos insectes
és que durant el dia,
són els camouflejats
no tenint res a fer, poper excel·lència.
den restar immòbils en
Figureu-vos que la
llurs llocs sense témer
philia és un insecte
res de llurs enemics.
igual, igual que una
És tal la perfecció
fulla; la seva forma, la
amb
què llurs formes i
seva color, fins els seus
llurs
colors imiten els
teixits són com els de
vegetals, que un natules fulles dels arbustos,
P H Y L I A DE C E I L A N
ralista cèlebre que en
i veu's aqui que, posaAquest curiós insecte es confon tòcilraent
tenia en sa col·lecció
des aquestes bestioles
amb les lulles tant pel color, que t% verd, com
d'insectes vivents, va
damunt la branca d'una
per la forma i nirvis
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EL PHASMA
Insecte que per sa color i forma té el mateix aspecte que els branquillons dc l'arbre un es posa

convidar un dia els seus amics a veure'ls;
i, en mostrar-los les plantes on eren les
philies i els phasmes, cap d'ells va saberne descobrir un sol exemplar fins que el
naturalista, inquietant les bestioles amb
una palla, les va fer moure.
A Moçambic hi ha una varietat de
philies que viuen de les papallones; però
no us penseu que els vagin al darrera com
els nois en la primavera: esperen que les
papallones es lliurin a llur mateixa boca.
Figureu-vos que aquestes philies prenen la

HM A S M A
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forma d'una orquídia i es situen en una
planta qualsevol esperant que les papallones vagin allí a xuclar-ne el nècter, i les
pobres bestioles es troben a les mateixes
urpes de la philia que no s'han de basquejar gens per a llur vida. Aquestes philies són com aquells que els ho porten tot
a casa.
A la índia hi ha també una mena de papallones que si no s'agafen volant és gairebé impossible fer-ne presa, car, aturades, amaguen en tal forma les ales

PHASMA

DEL

BRASIL

Aquestes bestioles sén tan similars a les planles on acostumen a posar-se, que <s ben dilicil
de diitingir-Ies
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colorides, que sols
n'ensenyen unes de
color de fulles pansides que es confonen guapament amb
qualsevol fulla morta. Les veureu volar, veureu com s'aturen damunt d'una
branca, però ja podeu buscar, que la
tindreu al cap dels
dits i no us n'adonareu. Pel mateix estil
és la Grapfa Taunus,

Aqutst curiós insecte de Moiiamliic, que tant
s'assembla a una orquídia, pul alimentar-se mercès a tal similitud perquè les papallones, prenenl-lo per una flor. s'hi acosten confiades,
cai;ant-les aiii fàcilment

si bé aquesta plega
les ales en l'aire com
la majoria de les papallones i n'ensenya
sols el dors que tenen, no sols la color,
sinó també les apariencies de qualitat
de les fulles seques.
Altres papallones
d'ales de color de
suro es posen totes
replegades d'ales a
les soques dels arbres, i primer les to-

La papaUona ratllada {Grapta Taunus), la color de les ales de la qual, en sa part
eiterior, és de tons bruns molt.semblants als de les fulles^paosides; això fa que se
la confongui fàcilment, quan reposa, amb les fulles mortes

Aquesta altra papallona
nocturna es confon també
i ullmenl per sa color amb
el to del tronc de l'arbre
on reposa

Quan vola, la tonalitat
de Ics ales és d'un bell color
vermell
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careu que les veureu; tal és llur semblança i els rosers, afectant exactament la forma
amb l'escorça. Hi ha també insectes que d'una punxa. En el mateix gravat que
quan reposen s'ardonem gairebé no es
roncen en tal forma
distingeixen les verique semblen motes
tables punxes de la
de molsa i ningú d i branca, de la camouria que són animals
flagista bèstia brasivivents; i altres que
lera.
acostumen a situarÉs curiós com la
se a les baies de fusnaturalesa dota tots
ta dels tancats, i teels éssers dels mitjans
nen tal color i s'hi
suficients per a llur
posen en tal forma,
vida; els dèbils els
que passen desaperhipocrititza, és a dir,
cebuts a l'ull més afiels
fa semblar ço que
Quan es posa cn una tanca de tusla (lloc predinat.
lecte de l'insecte) sembla talment aquesta petita
no són, fent-los uns
bestiola una tofa de molsa
Però el més cagrans artistes del mimouflagista de tots,
metisme.
[Davant
potser encara més que la philia i el d'això, dieu què han fet de nou els camouphasma, és un insecte que es cria al Bra- flagistes de la guerra!
sil i es posa en les branques dels arços
PLINI

L'INSECTE

ESPINA

DEL

BRASIL

D'una meravellosa similitud amb les punxes dels ar^os i dels rosers

Els deixebles de l lnslitut Olímpic de Lausanne
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n aquest moment històric de la civilització moderna en què tant es parla
d'educació fisica, retornant l'home a là
natura per proporcionar-li aquelles energies fisiològiques que Ventrain de la vida
actual li ha llevat en bona part; en aquest
moment especial en què arreu del món no
es parla més que de la VII Olimpíada
moderna que ha de celebrar-se a Anvers
el vinent estiu, preparant totes les nacions
els respectius equips que han de lluitar-hi
per demostrar llur vigoria fisica, fonament
segur de llur predomini en els altrès ordres de les facultats humanes, creiem que
els nostres lectors han de trobar interès en
fer coneixença d'una institució modernis-
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sima que és seguida arreu amb una atenció extraordinària, nodrint-se d'elements
de totes les nacions: ens referim a l'Institut Olímpic de Lausanne.
Aquest Institut es proposa provocar el
restabliment del gimnàs antic, és a dir, la
creació de centres de vida municipals
basats en la cooperació de l'art, de la
cultura intel·lectual, de la higiene general
i de l'activitat muscular, agrupant, al voltant d'aquest programa, tots els ciutadans
d'un mateix lloc, tant adultes com adolescents.
En el gimnàs modern l'art ha d'estar-hi
representat, a part de l'arquitectura i l'ornament dels edificis i jardins, per la pràc-
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L'aula de lluita greso-romana

tica del cant choral i de l'art dramàtic en
plena natura; la higiene per l'ús de la
hidroterapia (banys i dutxes), l'aeroteràpia (banys d'aire) i la cultura intel·lectual
per l'ensenyament popular de la història
universal, de la geografia general i l'astronomia i finalment l'activitat muscular per
l'aprenentatge de tots els esports útils
(gimnàstica, carreres, salts, llançaments,
esgrima, boxa, lluita, equitació, rem, natació, e t c ) .
La història universal ha d'ocupar en el
gimnàs modern el lloc que tenia en l'antiguitat la filosofia, car és a la ignorància
històrica a qui es deuen en bona part les
guerres; aquesta ignorància és deguda a
una error pedagògica i a un fals càlcul
social. Quan es dirigeix la mirada a un
ample paisatge, es contempla en primer
lloc el conjunt abans d'analitzar-ne els
termes i no aquests gradualment; això es
fa obstinadament en l'ensenyança de la
història i fins amb certa intenció de tenir
la massa allunyada d'aquesta forma de
cultura, reservant-ne el monopoli a les
classes superiors, la qual cosa ha fet baixar el nivell, general dels coneixements.
La història ha d'ésser accessible a tothom,

netejant-la de cronologies, de tesis, de
descripcions de batalles, d'anècdotes, de
les quals va plena ben inútilment, i portant-la a les linies generals, als fets essencials, s'exposa clarament i s'aprèn amb
facilitat. D'altra part constitueix per a les
democràcies l'escola del saber per excellència, car per si sola ensenya la solidaritat dels segles, la valor del temps i dóna
als governants i governats aquella noció
de les dificultats que fa als uns prudents i
als altres pacients. L'ampla difusió dels
coneixements històrics serà una de les
necessitats més urgents de l'època moderna i fins pot afirmar-se que en depèn
tot l'esdevenidor de la nostra civilització.
De la mateixa manera la geografia apareix com un útil factor d'educació popular, separant-se les estèrils nomenclatures
de caps, golfs, illots, etc. Les mars, les
vies navegables i els ferrocarrils són les
tres rutes per les quals l'home ha conquistat el planeta i per elles pot ràpidament apendre a conèixer-lo.
L'astronomia sembla el vestíbul de les
ciències. Cada vespre obre a la humanitat l'accés de les seves meravelles i li
demostra el limit de la seva comprensió.
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L'aula de bona

Tothom capeix que l'univers sigui indefinit; no s'imagina ningú un punt en què
l'espai sembrat d'estels s'acabi, però al
mateix temps no es concep que pugui
acabar, ja que la noció de l'infinit ens
escapa. Així ens trobem segurs materialment de l'existència de quelcom que
no podem capir. ^No vai ,,^5 ajXò qUe
cap l l i ç ó de filosofia? L'extensió de
l'univers, la ruta de la llum i els astres, la
unitat quimica i la unitat mecànica del
món, tot això pot ensenyar-se sense intervenció del càlcul. Pot compendre's la
superioritat que tindríem per a tothom els
estudis populars d'història i d'astronomia
ben organitzats i posat a tret de tots.
Cal no oblidar que en el gimnàs antic,
l'esport era l'amo de la situació; • hi rebia
l'esperit í s'inclinava al seu davant com
davant d'un convidat de categoria*. Així
resultava per la joia dels muscles, més que
per la idea del bé públic, que es relligaven
les cooperacions fecundes de l'atleta i de
l'artista, del pensador i de l'higienísta.
El gimnàs modern ha de fer altre tant si
vol influir i durar.
La civilització li ha donat per això facilitats desconegudes dels nostres avant-

passats. L'eclecticisme esportiu és una
conquesta dels nostres temps; el perfeccionament de les indústries l'han fet possible des del moment en què els practicants de les diferents formes d'exercici han
comprès que, lluny de destorbar-se l'una
a l'altra, es completaven mútuament.
Els esports (usant aquesta paraula, no
en oposició a la gimnàstica, la qual és
considerada com el primer dels esports,
sinó acceptant la definició que l'esport es
el culte habitual i voluntari de l'exercici
muscular intensiu, sota la base de l'afany
de progrés i comportant fins un risc): els
esports, posats a tret de tothom, i no
solament d'un curt nombre de privilegiats,
constituiran, en primer lloc, el millor
agent d'higiene individual i l'antídot més
vigorós contra l'alcoholisme; seran un
poderós ferment de bon humor i de
tranquilitat social i per fi proporcionaran
l'únic terreny en el qual la igualtat 0 desigualtat s'imposen sense discussió i es
combinen d'una manera harmoniosa. En
efecte, en aquest terreny, ni l'esperit de
classe, ni les distincions hereditàries, ni
els aventatges pecuniaris, tenen cap i n fluència: qui avança els altres és qui reu-
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neix en si mateix ei dobie aventatge d'una
mecànica corporal més perfecta, ajudada
per una major energia i bona voluntat en
la preparació, l'acció i la perseverància.
Aixi pot ésser tant un obrer com un príncep, i el llorer collit per aquest no té més
valor que haver aconseguit, pels seus
únics mitjans, guanyar l'obrer; no hi ha
altre terreny que ofereixi d'igual manera
els caràcters essencials de la democràcia.
Cal evitar confondre la igualtat col·lectiva creada pels homes en llurs institucions, amb la igualtat individual que no
existeix ni pot existir. Voler imposar-la
és una absurditat, car no hi cap llei que
pugui fer que cap home sigui igual físicament o intelectualment a un altre home.
Per això l'agrupament esportiu és per
excel·lència el jardí d'assaig de la democràcia i l'esforç està a tret de tothom i
tots en beneficien. Una competència que
ha d'ésser lleial per força, impera, temperada per un ajut necessari, ja que el conjunt no pot viure sense un bon company erisme; però cap aventatge és creat o
consagrat pel consentiment de tots, sinó
solament per l'esforç personal.
L'Institut Olímpic, els fonaments del
qual havem exposat, està establert a Lausanne des d'on irradia la seva propaganda. La seva acció pràctica es manifesta, demés, de manera intermitent per
l'organització de sessions el programa de
les quals varia segons els casos, però que

comprèn sempre una barreja d'exercicis
esportius, cursos, conferències i manifestacions artístiques. Des dels de gener de
1917, que començà a actuar, i en cosa
d'un any i mig, hi foren donades 820 lliçons d'equitació, 712 d'esgrima, 448 de
boxa, 28 de lluita, 1,054 de gimnàstica
i esports atlètics; els cursos d'història,
ciències, pedagogia esportiva i d'higiene
donaren lloc a una puntuació de 3,285, i ei
públic admès a una sèrie de grans conferències històriques ha estat en nombre de
1,841 persones, essent aquestes conferències sobre hel·lenisme, el Sant Imperi
Romà-Germànic, les divisions de la història de França, els orígens del món eslau,
l'Imperi Britànic, etc. Darrerament l'èxit
ha estat encara major.
L'Institut publica de tant en tant opuscles titulats Pàgines de critica i d'història,
i prepara taules històriques per a l'ensenyament popular, un repertori de mú-sica choral, una història dels exercicis
físics, instruccions pràctiques per a la instal·lació de gimnasos moderns, etc.
*** Si la compilació que havem fet per
donar idea de l'existència d'una institució
modernissima, i del més alt interès, desvetlla l'atenció dels nostres lectors, es
donarà per amplament satisfet el més
modest dels propagandistes de l'educació
integral.
j . ELIES I JUNCOSA
Corredisses

Pulidores de pipes treballant en una fàbrica de Saint-Claude

FABRICACIÓ
DE
PIPES
V

e t aquí, al meu sentir, un tema simpàtic per a tants i tants qui s'agraden d'aquest companyonívol instrument,
fontanal d'aroma, que anomenem pipa:
' explicació de la seva gènesi.
El nom de pipa es genèric: enclou en

son significat tota guisa de fogonet en el
qual es fa cremar tabac o altra herba
aromàtica qualsevulla, amb la finalitat de
fruir-ne els fums aromosos tot xupant per
un conducte, que és el que els mena de
la farga a la gola i al nas. Tothom sap
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que la varietat de pipes tant pel que fa
referència a la matèria que les informa
com a l'estructura de construcció, és immensa. Cada pais té una especialitat en
conjuminar-se el fogonet cremador de
l'aroma predilecte, i , malgrat en els de
civilització estantissa perdurin sos caràcters a través de generacions, en els capdavanters del progrés aquest humil instrument té l'abillament sotmès a l'albir de
la rodoladissa moda.
,
Parlar, doncs, de totes les classes de
pipes conegudes, de tots els mètodes de
construcció, no és tasca enquibidora en
un article i qui sab si ni en un llibre; per
tal, per ara i tant, ens acontentarem amb
parlar de les anomenades pipes antonomàsticament, ço és de les de bruc, de manera principal, i , més a la volandera, de
les de terra i escuma de mar.
Com que la matèria prima la tenim a
casa nostra, també entre nosaltres, amb
més o menys vigoria s'ha desenrotllat la
indústria de les pipes; però en cap localitat
han assolit el grau de vitalitat que en algunes poblacions de l'estranger.
Un dels centres de producció més importants de tot el món, cas de no ésser el
més important, és Saint Claude (França),
el qual llença al mercat, anualment, més de
trenta milions de pipes. En aquest pintoresc poblet posen mans a la tasca en
els establiments dedicats a aquesta indústria prop de dues mi! persones comptant
per junt homes i dones, infants i vellecons. Els primers assaigs daten de l'any
1850: era llavors una verdadera manufactura: des de la primera operació per a obtenir el material, fins l'últim retoc s'efecluaven a mà. Però des de l'any 1870
començaren d'introduir-se màquines, que
progressivament anaren perfeccionant-se
fins arribar a les actuals que elaboren els
productes perfectament.
l-es adjuntes fotografies, que reprodueixen vàries seccions d'una de les principals fàbriques de Saint Claude. gràficament ens donen la raó en tot el que diem

1J9

i palesen el funcionament dels establiments d'aquest gènere.
El bruc, la matèria prima, d'importació
espanyola, italiana i argelina, el reben en
forma de petits troncs de mides diferents,
que es sotmeten a una cocció prolongada
a l'efecte que es conservin sencers a través de les diferents operacions de què
han d'ésser objecte, car de manipular-los
crus correrien el risc d'esquerdar-se. Un
cop ben cuits, se'ls posa a secar metòdicament, durant quatre o sis setmanes,
dins d'unes estufes especials per les quals
es fa passar un corrent d'aire sec i a la
temperatura de 20°. De fer-los secar ràpidament, es tornaria a posar-los en perill
d'esquerdament. Conseguida la completa dessecació, es pesen, es desbasten i
passen a la secció de serres circulars, on
son nivellats i reben l'estructura i tamany
apropiats a la classe de serra que es vol
obtenir.
Aleshores un obrer escolleix els trossos
de diferents tamanys i un altre els entra
a la secció de torns, que donen tres mil
revolucions per minut, i alli en un tancar
i obrir d'ulls, adquireixen la forma exterior i els hi queda feta la concavitat destinada a fogó. Semblantment operen
unes altres màquines amb l'embocadura
conformant-la exteriorment i taladrant-la
per tot el llarg del seu interior.
Tot seguit passen a la secció de pulimentació, en la qual per mitjà d'unes llimes
especials reben la forma definitiva, i , un
cop conseguida aquesta, a la de vernissament provisional, i , finalment, al dipòsit
en el qual a mida que es van rebent les
comandes dels compradors es munten, ço
és, s'adapta al fogar l'embocadura o broquet Aquest quasi mai és de fusta en sa
totalitat i en sa construcció es despèn
gran varietat de substàncies: n'hi ha d'os,
de banya, de cautxú galvanitzat, d'ambre,
de cel·luloide, etc.
Abans de remetre les comandes, les p i pes novellament són repassades, no fos
cas que durant llur magatzematge hagués-
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El taller de vernissat de les pipes de batalla

sin adquirit algun defecte. Aquesta tasca
de revisió està encomanada a les dones, i
llur comès és senyalar els exemplars tarats i restaurar-los si és possible. La tara
més sovintejada és un forat: aquest es
tapa amb una pasta feta de ciment duríssim i refractari, s'allisen les parts exteriors
amb paper de vidre fins que hagi desaparegut tota desigualtat, i s'introdueix la
pipa en un bany de vernís molt espès.
Aquest bany s'aplica a totes les pipes amb
la diferència que disminueix de densitat
amb la importància del defecte: ja es deix
entendre que en les que no en tinguin
cap, aquell serà molt diluït. L'operació
definitiva és un altre vernissat, aquesta
vegada, peró, usant un liquid transparent
que a totes dóna tan bella aparença que
hom no sap destriar a cop de vista les que
han estat defectuoses de les perfectes de
naixença.
Una altra pipa bastant popular, però no
tan estimada com la de bruc, és la de terra
cuita. Abans de la guerra, a França, hi
havia prop de dos mil obrers ocupats en

sa fabricació. Els centres principals de
producció estaven situats a Marsella, N i mes. Pas de Calais i Arràs.
La matèria empleada és una argila blanquinosa, que reduïda a una pasta de blanura determinada, s'introdueix dins d'uns
motllos preparats amb anticipació segons
les formes que se'ls hi vulgui donar,
aquets són posats al forn, i ja el procés
de fabricació és el mateix que el de tots
els objectes de ceràmica.
Altra pipaestimadissima pel públic aristocràtic i elegant, qui la llueix en els llocs
de pública concurrència, és l'anomenada
d'escuma de mar.
Per a construir-la s'escolleix un tros de
grandària suficient per a contenir el fogó,
o sia, la part anterior, i un de més estret i
llarg per al broc. Els trossos escollits es
posen a estovar en aigua fins que s'hagin
ablanit d'una manera prudencial que permeti donar-los la forma que hom desitja.
Aquesta operació s'efectua separadament
en cada tros i , acabada, es posen a secar
al sol o prop del foc, no juntant-los fins.
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que la sequedat sigui completa. Unides
les dues parts, se les cobreix dues o tres
vegades amb una capa de cera verge i f i nalment amb una de vernís clar, generalmente de color d'os, que els hi dóna un
agradabilissim aspecte de marfil.
L'escuma de mar procedeix de la Crimea, de l'illa de Negropont i d'Hongria en
bona part, però la regió que la forneix en
més quantitat és l'Asia Menor.
Les pipes d'escuma de mar són les que
proporcionen als artistes més ocasió de
lluir les seves facultats; aquests donen ai
fogó tal varietat de formes: caps de feres,
ocells, torretes amb flors, escultures clàssiques, retrat del propietari, etc, que meravellen, i alguns exemplars poden ésser
remesos sense escrúpols a la categoria
d'objectes d'art
En alguns països tenen les pipes una
significació moral molt assenyalada. Entre els marroquins fóra mostra de imper-

donable descortesia que en el cafeti hom
encengués la pipa de kif i després d'haver-hi donat una xupada no la passés al
seu company de l'esquerra; i qui no ha
tingut ocasió d'experimentar-ho personalment, sap per films i novel·les d'aventures
nordamericanes, que la penyora d'amistat
indiana té sa infal·lible consagració en
l'acte de fumar els futurs amics en el mateix catamet.
Entre nosaltres també en té una de significació immaterial, però molt diferent:
quan un hom s'avesa a la pipa, si no és
mariner o sa indumentària no demostra
una professió determinada, i encara més
quan va habillat un si és no és fora de
moda, cofat amb un capell poliplasmable,
collat amb una xalina voleiant més airosament que els llargs cabells a la romana,
sentirem que la gent diu en veure'l passar:
és un artista.
C. H.
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ON Josep, donya Tuies, la Modesteta i
un esquitx de criada piulaven feliçment
en un tercer pis del carrer de Bailen.
Ell, caixer d'una casa comercial, s'hi havia
guanyada aquella dosi de confiança que cal
per a no fer res. Donya Tuies passava tot el
demati a la cuina, quasi tota la tarda al cusidor i al cap-al-tard eixia amb la noia a donar
un volt pel carrer de la Portaferrissa. La
Modesteta llegia quatre novel·les — tota la
vida les mateixes quatre — i feia labors de
caritat per a un Ropero.
I tots tres, havent sopat, coronaven llur
odissea diürna amb una audició de fonògraf a
la galeria, a l'istiu, o de pianola, a la saleta, a
l'hivern. Tota la felicitat concebible en un
tercer pis del carrer de Bailen floria a la llar
de don Josep.
— i Què podem demanar més a la divina
Providència, Tuietes? — deia una vetlla don
Josep a la seva dona, arran del fonògraf ingrat,
un moment que la Modesteta els havia deixat
sols a la galeria.
Donya Tuies deixà anar un sospir que don
Josep rebé descordant-se la trinxa dels pantalons.
Succeí un minut de silenci unànim.
Finalment donya Tuies gosà dir: —Pepet,
no voldria amoinar-te. Mes tan tu com jo
nodríem, naturalment, un desig ben lícit que
n» ha reeixit fins ara. Ambdós havíem som-

niat un bon xicot que maridés la nostra Modesteta. La joventut de la noia està a punt
d'esblaimar-se i — mal que ens pesi — el bon
xicot no surt d'enlloc. ^No et sembla que
caldria pendre un deternini?
— Un determini, dius? —saltà don Josep
amb uns ulls que l i fugien de curiositat i de
despit. Perquè ell més d'un cop, d'una temporada ençà, s'havia captingut d'això mateix:
però mai no havia gosat dir-ne res a la seva
dona. Però ara, en oir-ho dir precisament
a ella es senti profundament garfit i en el fons
de la seva conciència li va semblar trobar-hi
una mica de culpa del poc èxit de la seva
filla. Més allò d'un determini l'interessà vivament. Es redreçà sobre la chaise-longe, on
aplanat mastegava un cigar, a l'ombra d'una
placa estrident, plè d'una tafaneria inusitada.
Donya Tuies dubità un moment abans de
prosseguir: però la mirada ingènuament encuriosida del seu marit va esperonar-la. Però
s'alçà de la cadira on seia, avançà fins la
barana, posà en ella un extrem del davantal,
s'hi apoià de colzes, i començà a parlar d'esquena al seu marit, car li semblava massa
atrevit el que anava a dir-lí perquè pogués
fer-ho cara a cara.
— Fins ara la Modesteta no ha eixit al
carrer, com qui diu. De casa al col·legi i del
col·legi a casa fins els quinze anys: de casa a
la Portaferrissa í de la Portaferrissa a casa
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... Q u i podem demanar me* a la dltlna Providència, Taleles?.,.

fins els trenta, i Així doncs t'extranya que
cap xicot se n'hagi enamorat?
L'argument no acabà de satisfer a don Josep:
però ell mut que mut, dins la fosca de la
galeria, invisible per la seva dona qui estava
dins la faixa de claror de gas que eixia del
menjador.
Donya Tuies prosseguí: — ; , l no se t'acut,
Pepet, el remei que cal posar an això? Em
sembla que es prou senzill: tot es redueix
a ensenyar la noia, a exhibir-la. Ja sé que
això és molest, però ^què val tota la molèstia
davant d'un gendre ric?
En aquest moment don Josep, en la foscor estratègica, somrigué d'una il·lusió deliciosa.
— Però Tuies, objectà, una mica esverat
d'escrúpols, això d'ensenyar la noia com si fos
un lloro o una maleta...
— I ara beneit, que et creus que això es fa
amb aquell descaro que tothom se'n adongui
— gità donya Tuietes.
— No, però vols dir que...
— Altrament, digué la senyora preveient ín-

tegra l'objecció del seu marit, és una cosa
que tothom la fa.
— i Però no és allò que tantes de vegades
nosaltres mateixos havíem criticat a d'altra
gent?
— O, fill, si penses així no farem mai res...
Don Josep ja estava vençut feia estona;
l'havia vençut una paraula: un gendre ric.
Després ell havia objectat perquè sí, per
inèrcia, per instint de paternitat. Perxò en
veure ensorrades ses argumentacions baix la
lògica formidable de la seva dona somrigué
beatament. Llençà la burilla a baix. Posà
al fnnògraf la placa més estrident que trobà i
dissimuladament anà a recolzar-se a la barana
al bell costat de sa muller. Ni l'un ni filtre
digué res mentre durà aquell two-step que els
colpia el clatell.
L'enraonia de les galeries anà llanguint: els
llumets dels pisos s'aclucaren succesivament:
l'esgarrifament del fnnògraf a n à minvant
també i mori de sobte. Llavors ambdós,
com tornant d'un èxtasi, tombant-se de
cara i dintre digueren en bisbe:
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.. Peró Tales, objectà, una mica esverat d'escrúpols...

— Quina hora dèu ésser?
El rellotge del menjador cantà onze hores
que ells anaren comptant en veu alta.
— Les onze!
— Qui ho hauria dit!, i precipitadament entraren al nienjador. La Modesteta, llegint
• Fabiola» per vigèssima vegada hi havia caitíut dormida al bell damunt. En oir passes es
deixondí amb un instintiu — quina hora és?
- a l s llavis.
— A dormir, que demà hi ha matines — exclamà, rutinariament, l'inefable don Josep.
A dos quarts de dotze en el tercer pis del
carrer de Ballen tothom dormia el dormir dels
justos, i , dins la fosca del menjador, el tic-tac
del rellotge semblava el bategar d'un cor de
llauna.
*** L'endemà mateix el determini entrava
en realitat i l'exhibició de la Modesteta comentava d'ésser un fet.

Donya Tuies ja s'havia fet càrrec de tot: ja
preveia una grossa minva en sa gestió culinària, un cosidor solitari, una «Singer» rovellant-se, un viure com en escaparata i un
castellà indigest, i Peró no valia tot aquest
sacrifici l'assoliment d'un gendre ric?
A l'hivern, el migdia dels dies de festa era
freturosament esperat, car hom deia que Passeig de Gràcia amunt, Passeig de Gràcia avall
l'èxit era inevitable. tQu'i a' caP de dos
mesos, hauria endevinat els quilòmetres que
donya Tuies i la seva Modesteta havien recorregut amunt i avall del Passeig de Gràcia?
Peró demés els berenars a «El Siglo», els
martes selectos d'aqul, els viemes de moda
d'allà, tómboles, tes. I a l'istiu aquells deliciosos capvespres berenant a la «Valenciana»
de la Granvia, i aquells esperar el sopar (?) a
les cadires de tela metàl·lica del Passeig
— 10 cèntims la sentada indivisible — i aquelles vetlles al Turó amb Urales i caballitos.
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... somniava costs terrorífiques amb tan d'eslréplt que el seu home dlsfrutava...

Donya Tuies tenia vèrtig d'ençà que duia
aquesta vida endiastrada. I a la nit somniava
coses terrorífiques amb tan d'estrèpit que el
seu home disfrutava de nit amb els seus somnis com ella de dia amb la realitat d'aquells
somnis mateixos.
Cada nit, a l'hora de sopar, la conversa s'esqueia naturalment sobre els esdeveniments
del dia. La Modesteta, que havia començada
aquesta nova vida quasi remugant, la hi cobrà
tanta d'afició que cada dia era més càlida en
esplicar allò que els era pervingut.
Aquell jove que li culli el ventall: aquell
altre que havia agafat el mateix tramvia que
elles: el que seia al costat llur al cine: eren
personatges inevitables en els relats nocturns
de mare i filla a l'unisson. I , cosa rara! cada
vegada que un d'aquests personatges eixia
a l'escena de la conversa familiar els llavis
de donya Tuies i els de la Modesteta dibuixa-

ven una mateixa rialla. Don Josep pensava
en sos dintres: «Això deu anar bé», i per
temor de no aixafar la guitarra, ni una sola
vegada, en el decurs de mig any, gosà parlar
a la seva dona de res de iot allò.
Un dia, però, va estar a punt, molt a punt
de caure. La conversa de l'hora de sopar no
podia enganyar-lo en cap manera. Estigué
a punt d'interrogar però se'n donà vergonya i
decidí esperar.
En la conversa eixí amb una esperançadora
insistència un jove ben plantat, bru, bigoti
negre, trajo fosc i lentes. Donya Tuies i la
Modesteta estigueren llarga estona voleiant
entorn d'una idea que no gosaven engegar.
Finalment, mare i filla s'hi arriscaren, però en
un mateix moment, i digueren alhora.
— Fins ens ha pagat el tramvia...
Don Josep parpellejà d'enlluernament: donya
Tuies, amb l'excusa de fer plat, dissimulà
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mpbaixa una plaentissima rubor: i la Modesteta, momentàniament enrojolada, s'alçà de
taula amb una excusa banal.
Més tard, ficant-se al llit, don Josep i donya
Tuies, ja retornats, feien deliciosos comentaris.
— Veus, Pep, si tenia o no raó? deia triomfalment donya Tuies, mentre el seu marit
apagava el llum, sots el pressentiment d'un
somni de color de rosa.
I la Modesteta, en la seva cambra, resava
distreta sa oració nocturna, pensant com deu
ésser de trista la vida d'aquell que desconeix
les dolceses inicials de l'Amor...
*•• La cosa s'esdevingué així.
Era una tarda que donya Tuies i la Modes-
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teta havien anat a Sant Josep de la Muntanya
i en davallar-ne, prengueren el tramvia de la
Plaça de Santa Anna, perquè havien d'entrar
a la Providència a comprar llana per provar
de fer una nova llei de manteletes, que una
senyora veïna havia importada de Sant Cugat.
Fos pel que fos, tots els seients del tramvia
eren ocupats. En adonar-se'n donya Tuies
tocà amb el colze a la Modesteta: «lla també
ho feu: i així, amb aquest doble senyal de
proposició i aprovació decidiren romandre a la
plataforma.
Però abans d'arribar a la primera parada un
jove ben plantat, abandonant son lloc, els deia
tímidament:
— Volen passar a seure?
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... Tenia una por horrible.,.

... Qui era que havia de passar a seure?
El lloc era un i elles, dues. Donya Tuies
tenia veritables ganes de seure però li semblava que la galanteria anava per la noia. La
Modesteta per correspondre a la galanteria
hauria anat a seure, però allò de deixar sola i
dreta a la mamà... Ambdues volien i dolien,
i el lloc romania vacant fins qne una donassa
de l'altra plataforma ho esmentà i l'anà a
ocupar copiosament.
Donya Tuies i la Modesteta es ruboritzaren
sincrònicament i abaixaren llurs mirades, de
vergonya. Torbades aixi no es capteniren
que el cobrador les requeria perquè paguessin
el passatge, la qual cosa observada pel jove
aquell, fou per ell mateix resolta.
— Si són servides? — els digué, donant-los
els bitllets.
Elles alçàren les mirades i es sofocaren novament.
— Moltes gràcies! Moltes gràcies! — i abaixaren els ulls sota un pes enorme.
El tramvia brunzí Torrent de l'Olla avall.
En arribar davant de l'Hotel Ritz es desocuparen dos seients que les dues senyores anaren a ocupar. El jove somrigué de veure-ho i
elles ho esmentaren joiosament.

El jove baixà a la Plaça d'Urquinaona, elles
al capdevall de la Plaça de Santa Anna sense
haver-se dit una sola paraula en tot el tragecte.
Aquell jove, certament, s'havia mig enamorat de la A\odesteta. De natural timid i avesat a la falda de sa mare havia crescut de cos
tan com d'esperit havia romàs escuàlid. Als
vuit anys feia pam i pipa a tots els policies
que trobava: ara els saludava tan afectuosament que mantes vegades hom l'havia pres
per matalasser.
Ja feia dies que n'era enamorat de la Modesteta. Ara, però, aquesta generositat de
l'atzar de trobar-la al tramvia esperonà la
seva timida amor: i per això tot anant a
correus decidí deturar aquella mateixa vetlla
a la minyona de casa d'ella, per tal d'adquirir
dades.
Entrà a l'infecte edifici de Correus, certificà
i en tornà a eixir.
Llavors tornà a son pensament la decisió
que havia presa un moment abans i se'n esborronà tot... Però després d'allò del tramvia... bah... bah... I es ratificà.
Però l'home proposa... La mamà el necessitava aquella tarda: volia que l'acompanyés a
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compres. I , remugant per primer cop en sa
vida de trenta dos anys, feu bracet amb la
mamà i l'acompanyà pel carrer de la Boqueria
a complir els encàrrecs d'una dona de Gavà
que li havia estat dida.
Avui no, però demà si s'anà dient interiorment tota la tarda.
En ficar-se al llit, de nirviós, tocà el timbre
en lloc d'apagar el llum i s'estigué una hora i
mitja sense poguer cloure els ulls ell que cada
vetlla s'adormia de cap a la taula havent
sopat.
A tres quarts de vuit de la vetlla de
l'endemà es passejava sèriament amunt i avall
del carrer de Bailen. Però si ahir, en ficar-se
al llit, es sentia omnipotent, avui era tqjnat a
sa tímida normalitat. Tenia una por horrible.
— jQui sap, qui sap, es deia, si del que faci
aquesta nit depèn tot mon esdevenidor!—i
amunt i avall, llegint i rellegint aquells rètols
de càl adroguer i de la merceria i de l'estanc
que aviat són llegits perquè ja els sabem de
memòria.
Queien les vuit quant eixí al carrer la minyona que cercava: ell la sotjà des de rera un
plàtan i tremolà tot. Avançà vers la minyona
decididament, però observà que el pas se li
afeblia amb la proximitat d'ella. Casualment
ella l'esguardà, i ell torbat es deturà en sec i
reculà dissimuladament. Provà quatre vegades més d'atansar-s'hi i totes quatre fracassà.
Finalment decidí esperar a que tomés de la
font: la tornada tenia més probabilitats d'èxit.
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Al cap de mig quart la minyona tomava
i ell, resolt, se li plantà davant: ella s'esverà
una mica i ell trontollà un moment en esmentar que no havia pensat com començaria.
Però no hi havia temps a perdre: la minyona
feia com qui fuig i si ell badava, fugiria de
veres. I s'engegà.
Intentà fer un exordi, per no entrar de sobte
en matèria, i l'exordi reeixí. Reixí tan que
tota la conversa fou exordi.
Quan ell no ho esperava, la minyona li
allargà la mà: ell no gosà refusar-la i la hi
estrenyé. S'acomiadaren i es citaren per l'endemà: ell pensant dir el que no havia sabut
dir avui: la minyona convençuda d'haver feta
una conquesta.
En aquell precís moment donya Tuies i la
Modesteta entraven precipitadament a casa
llur.
Aquell vespre el sopar fou curt i ensopit.
Mare i filla no badaren boca per a res.
Don Josep pressentia un temporal.
Ficant-se al llit. donya Tuies l'assabentà:
— Pep, mai més! Fia't del jovent d'avui en
dia. i Saps aquell jove que ahir tan amablement ens obsequià al tramvia ? Doncs aquest
vespre l'hem trobat a baix festejant amb la
minyona. — I plorà de ràbia í de despit.
La Modesteta maleïa l'hora en que es deixà
pagar el tramvia.
I ell, el jove enamorat, en sa cambra, neguitós, pensava:—demà tindré el que cercava.
Per avui ha anat bé: no podia demanar més...

... No podia demanar més.,.
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TUQOESLÀVIA ha esdevingut un Estat: l'EsX tat dels serbis, dels croates i dels eslovens, com és anomenat oficialment. Sèrbia, Croacia i Eslovènia han trobat en
l'Estat novell la forma política de llur unitat lingüística i social. Però l'ànima del
poble iugoeslau ja era una quan el cos de
la raça estava trocejat. I la manifestació
més viva d'aquesta unitat nacional la
constituïa l'art iugoeslau.
Perquè cal dir, contra els que molts
s'imaginen, que lugoeslàvia és un poble
d'alta i antiga cultura, mig soterrada per
la dominació estrangera en els segles me-
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dievals i renascuda amb vigoria admirable
durant la centúria passada. Els qui consideraven la Sèrbia com un poble semibàrbar, i només sabien d'ell certs episodis
tràgics de les lluites internes, no sospitaven l'existència d'un art iugoeslau, fort,
original, idealista, encès com una flama.
En els temps de l'Imperi serbi medieval
(que veié dies de grandesa i que hauria
esdevingut un dels Estats europeus principals si no l'haguessin destruït els turcs),
l'art serbi tingué ja una bella florida, sobretot en l'arquitectura. Parlant de les
velles esglésies sèrbies, escriu l'historiador d'art M . Gabriel Millet:
'És una meravella el veure aqueixes tribus patriarcals girar-se envers Bizanci,
escoltar les seves lliçons i sobrepassar-lo
per l'audàcia de les concepcions, el nombre i la magnificència dels monuments.
Els devem el conjunt més ric que mai ens
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hagi llegat l'antic art cristià d'Orient...
Sortint de ia terra bizantina, per a remuntar els cims del riu Vardar i seguir el de
Tibar o el dels dos Moraves, el viatger
resta sorprès davant el nombre d'edificis,
llurs superbes proporcions, la varietat i
l'esclat de llur ornament, i quan entra dins
admira els retrats vigorosos dels krals i
dels dèspotes... i es pregunta els benifets
que aquest poble jove hauria aportat a
l'Orient cristià si l'emperador savi i poderós, el tzar Duxan, hagués viscut prou de
temps per consolidar son Estat i aturar la
barbàrie turca... Per qualsevol costat que
estableixin llurs plànols o llur tècnica, els
serbis fan obra original. En els plànols,
trenquen l'equilibri savi i robust del b i zantí... Ells volen les naus més llargues,
les voltes més altes, les articulacions més
àgils. Ells posaran en l'edifici audàcia i
orgull.»
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Així com a Sèrbia influí sobretot l'art
bizantí, a Croàcia í particularment a Dalmàcia, influí l'Occident llatí. Entre la doble influència de Roma i Bízanci, els íugoeslaus bastiren gran nombre d edificís,
sobretot religiosos, en els segles xn, xm i
xiv. Durant les guerres i invasions, molts
d'aquests monuments han estat destruïts.
Però avui es conserven encara uns cent
cinquanta monestirs.

Pel que fa a l'art iugoeslau modern, cal
dir que s'ha descabdellat des de la segona
meitat de la passada centúria. L'art iugoeslau modern ha estat una conseqüència
del desvetllament nacional d'aquella raça
i alhora una força impulsora de l'ascens
del patriotisme.

La figura cabdal de l'art modern iugoeslau és Ivan Mestrovic, serbi de Dalmàcia, a qui ja dedicàrem un treball mesos
enrera en aquestes mateixes planes. Els
llegidors de D'ACI D'ALLÀ coneixen el seu
projecte grandiós del Temple de Kossovo,
per al qual ha esculpit centenars d'estàtues, inspirades en l'epopeia medieval
sèrbia de la guerra contra els turcs.
Al voltant de Mestrovic s'aplega un esbart lluïdíssim de joves artistes: escultors,
pintors, arquitectes. Esplèndida mostra
de l'actual art iugoeslau ha estat l'Exposició dels Artistes iugoeslaus celebrada no
fa gaire al Palau de Belles Arts de París.
En la dita Exposició hi han figurat, ultra
nombroses escultures de Mestrovic, teles
i esciilptures de forta vàlua. Més de 60
noms signaven les obres exposades.
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Pintura de Petar Dobrovic

Els intel·ligents celebraren particularment (deixant de banda Mestrovic, ja definitivament consagrat) les obres de Toma
Rosandic, Matej Sternen, Branko Popovic, Miroslav Kraljevic, Viaho Bukovac,
Vidovic, Bella Csikos-Sessia, Mirko Racki, Jozo Kijakovic, Petar Dobrovic, Ivan
Grohar, R. Franges-Mihanoxic i Branko
Deskovic. En els nostres gravats donem
ais llegidors la reproducció d'algunes
obres d'aquests artistes.
Una de les més nobles característiques
dels artistes serbis és llur patriotisme profund i fervent. Ells tenen plena consciència de la nacionalitat i , amb llurs obres,
no solament reten culte a l'ideal de bellesa, sinó també a l'idea! de pàtria. Parlant
de l'Exposició d'Art iugoeslava celebrada
a Paris, escriu M . André Michel, de l'institut de França:

«Escoltant aquests artistes, llegint el
que llurs historiadors, escriptors i poetes
han escrit sobre llurs obres, he comprès
que llur amor propi d'autors no estava interessat en l'Exposició, que no havien
vingut a demanar una anomenada personal. És a llur pàtria a qui ells ofereixen i
porten el tribut de llur art; és d'ella de qui
volen tenir allò que hi ha en ells de millor.'
Així, tant com una manifestació d'art,
llur Exposició ha estat una manifestació
nacional. I aquest caràcter nacionalista,
lluny de rebaixar l'obra d'art donant-li un
sentit de propaganda, l'exalça i enforteix,
perquè en fa l'expressió idealista de l'ànima d'un poble.
Entre els grans exemples de pur patriotisme que lugoeslàvia ens ofereix, cal tenir present l'exemple dels seus artistes.
JOAQUIM
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Dia dos, la Candelera,
dia Ires, Sani Blai confés, .
la Quaresma ve al darrera:
endevina quin mes és,
Es febrer, que ve dançant
amb colors i purpurines;
és febrer, que ve ballant
amb sabates xarolines.
Salla i xiscla el mascaró,
mascarela disfressada;
mascarela mascaró
dú la cara enfarinada...
*Si em vols dar una abraçada,
si em donessis un peló,
mascarela mascaró...*
Fuig xisclant, sense resposta,
com un remolí de vent,
xaroli xarol lluent...
La Quaresma ja s'acosta,
ta Quaresma mai vingués:
endevina quin mes és.
ORIOX

APUNTACIONS
HISTÒRIQUES
EL PAS D E JMaRIA

aStüART
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ARIA DlssiM ES s'esqueien les festes que
la monarquia de França va conjuminar
amb motiu de les noces d'Emmanuel Filibert
de Savoía i Margarida de Valois, germana del
rei Enric 11. A les grans solemnitats religioses seguiren múltiples solemnitats literàries i
variats torneigs que es descabdellaven plens
de lassitut en aquells ja calorosos i darrers
jorns del mes de juny del 1559. Però allò que
va començar amb joia esdevingué penosament
tràgic, car la llança del comte de Montgommery,
penetrant a l'ull esquerre del rei Enric, son
competidor en un d'aquests torneigs, el mal-

ferí de tal manera que al cap de deu dies ja
romania el tron d'aquella nació orfe d'un rei
que durant una dotzena d'anys havia fet equilibris per regir-la sense assolir la pau interior,
que pertorbava sempre l'encesa lluita entre
els hugonots i els catòlics.
Emmaridat Enric 11 amb la cèlebre Catarina
de Mèdicis, set fills hagué tots ells destinats
a portar la corona reial damunt llurs testes
privilegiades, car els tres majors regnaren a
França amb els noms de Francesc II, Carles IX
i Enric III; el més petit fou sobirà de Flandes
sa filla Clàudia fou esposa del duc sobirà ifc
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Lorena; Isabel ho fou del rei Felip II d'Espanya,
I Margarida del rei Enric de Navarra, més
tard Enric IV de França.
Quan aquell va aclucar els ulls, prou manifestaren obertament llur gaudi els protestants
i digueren ésser un càstig del cel aquella mort;
però aquest gaudi es mudà en pena quan, una
volta coronat rei l'hereu Francesc II, veieren
la influència dels Guisa planar omnipotent en
tots els afers de la nació. Eren els Guisa
oncles de la regina Maria Stuart, emmaridada
l'any anterior amb el jove monarca al qual
havia fet secreta donació de son regne d'Escòcia; i, per això, veient-los joves i quasi sense
experiència, aquells senyors de Lorena imposaren llur voluntat en totes aquelles coses que
afectaven l'exterior i l'interior del regne.
Breu fou, però, aquest regnat, i ple d'accidents que, desgranant-se mig silenciosos, esclataren a la fi en aquella tremenda conjuració
d'Amboise que tan funesta fou per les hosts
protestants. I durant aquest regnat brevissim, car una afecció auricular llevà la vida a
Francesc II el 5 de desembre del 1560, foren
l'admiració de França les esculturals formosors d'aquella regina, més tard tan dissortada;
formosors que lloaven els nobles i plebeus,
les cantaven els poetes amb versos ferventissims, i fins els austers historiaires marcaren
com una fita d'aquella època, la gentilesa sens
parió de la joveneta Maria Stuart.
I
El pati del casal que posseïa en l'avui carrer
Ample de la ciutat de Barcelona el senyor
!>• Miquel Desplà i de Sarriera, es trobava
ple de gent en la tarda del dia 5 de maig de
l'any 1560. Cavallers, clergues, consellers de
la ciutat i fins representacions del braç menestral, s'hi havien acoblat per saludar la regina de França que, de pas per ,a la Cort, s'hi
havia d'estatjar durant tres dies. Així els
ho havia anunciat el cavaller Desplà que freturava per a besar la mà d'aquella joveneta a
la qual quasi havia vist néixer quan ses estades a la nació de les boires; i amatents al
convit, desitjosos tots aquests barcelonins de
veure amb llurs propis ulls una beutat que
'antes lloances mereixia, per això des de les
primeres hores d'aquella tarda primaveral haV|en anat acudint i comentant les gràcies
^'aquella regina esperada.
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Ningú sabia l'objecte que portava d Espanya
a Maria Stuart, i per aquest motiu, quan descavalcà a la llinda del casal de Desplà i juntament amb ella el canceller L'Hòpital, el ja
cèlebre metje Ambrosi Paré, el jovenet Enric
de Guisa i els nobles senyors de Condé, Amyot
i Aubespine, tots els qui es trobaven en aquella
maisó cregueren que no altra cosa els portava
que afers polítics per resoldre amb Felip II
que llavors regnava i havia treslladat a Madrid la seva Cort aquell mateix any.
Fetes les salutacions de rúbrica, pujaren
tots plegats al gran saló on tingué lloc l'indispensable besamans; i tots, des dels més nobles
cavallers als més senzills menestrals que hi
havien acudit, restaren encisats per l'aspecte
i les maneres d'aquella jove regina, a la qual
pronosticaren, bo i eixint del casal, un llarg i
fecund regnat, car no altra cosa mereixien
aquell tracte i aquelles gràcies.
Sols Déu sap els misteris de l'esdevenidor!
iPerquè aquella joveneta em una futura víctima de xorques ambicions, i aquella beutat
havia d'esdevenir objecte de grolleres calúmnies, i aquella testa de flonja cabellera, marc
on s'enquadraven blancors i nacres, havia de
caure sots el coltell del botxí quan prematures arrugues conquerides dins les foscors de
Fontheringay, desfeien ja les línies puríssimes
d'aquell rostre pulquèrrim! {Qui lí ho havia
de dir, llavors, la dissort futura, llavors que
tot li somreia, llavors que solament comprenia la vida com un immens jardí on florien
amb exuberant floració les espècies més embaumadores! I per això, en arribar a Barcelona, amb tot i el llarg viatge, sols respirava
joia que transmeté, dins el casal de Desplà, a
tots els que besaven aquelles mans finissimes
que oferia somrient.
II
L'historiador francès Lluís Regnier de la
Planche, ens diu quelcom d'aquest viatge en
ses Negociacions en temps de Francesc I I , que
formen part de la Col·lecció de Documents de
la història de França. I ens conta que, una
volta elegit conceller el just i benigne Miquel
de L'Hòpital, amb consentiment dels Guisa,
ben aviat no s'avingué amb aquests senyors,
per la qual cosa, el primer acte que portà a
terme fou publicar l'edicte dc Romorantin, pel
qual suprimia la inquisició establerta per En-
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ric II, impedint així, al cardenal Tournon, nomenat pel pontífex Pius IV, inquisidor major
del regne, l'exercici d'aquest càrrec; que això
portà la ferma protesta del rei d'Espanya
Felip II, car fou motiu que alcessin el cap els
humiliats protestants i que celebressin públicament llurs reunions; que a aquesta protesta
va seguir una amenaça, la qual, aprofitada
pels Guisa, oraplenà de malestar al rei i als
governants, fins al punt que es cregué necessari enviar una ambaixada a Felip II per deturar el cop que conjuminava contra França; i
que els Guisa proposaren, i així es compli,
que la més indicada per assolir aquest propòsit era la regina d'Escòcia, a la que havien
d'acompanyar el propi canceller i el fill de
Francesc de Guisa juntament amb alguns nobles francesos.
Va marxar del Louvre, a darrers d'abril,
aquesta ambaixada amb el propòsit d'anar a
Barcelona, «on la Regina volia visitar a D. Miquel Desplà amic de son pare Jaume V d'Escòcia, a qui estimava molt», i allà, com hem
vist arribaren la tarda del dia 5 de maig.
L'historiador català D. Pau Roig de Cerdà
també s'ocupa d'aquest viatge, i en sa obra
titulada Fets barcelonins ens diu que «fonch
en lo jorn V de Maig quan vengué aci la regina d'Escòcia maridada ab lo rey de Fransa lo
alt Francesch II, e sojornà en lo casal del noble
Miquel de Desplà e de Sarriera, lo mellor de
lo carrer Ample e quasi de la urb. Molts cavallers de tots los Estaméns foren presents à
sa arribada, e la besaren la mà, e oíren bells
mots de sos llavis, e sortiren de lo casal plens
de respecte e admirats de la dita Regina. Era
eixa la excelsa Maria filla de Jacme Estuard
rey de Escòcia, e venia aci de pas, e anava à
Madrid on havia de confabular ab lo senyor
Felip II. En lo endemà de sa vinguda fonc cridada novament à Paris per ordre del Rey son
marit enllitat e dolent, e fonc sospés lo tràs e
tornà à Fransa sens comiadar à nengú».
III
Efectivament, feia tot just dos dies que sojornava a Barcelona la formosíssima regina de
França, quan a les primeres hores del 8 de
maig descavalcà a la porta de casa Desplà el
senyor de Chantonnays, qui portava males
noves del Louvre. El dia 2 de maig s'havia
enllitat el rei a causa d'una estranya afecció

auricular, i els metges parisencs no entenien
les causes del mal ni endevinaven el perquè
de son desenrotllament ràpid. Una junta d'eminències demanà amb insistència l'especialista Ambrosi Paré, però aquest formava part
de l'acompanyament de Maria Stuart; el reial
malalt, creient-se en perill de mort, demanava
igualment l'esposa absent. La regina mare
Catarina de Mèdicis no deia res, però potser
interiorment s'omplia de joia endevinant una
regència seva. Els Guisa, amatents, acordaren enviar un missatger a Barcelona, el qual
va sortir del Louvre l'endemà mateix: aquest
era el senyor de Chantonnays, i aquestes foren
les males noves que commogueren el casal
barceloní.
A la tarda d'aquell dia 8 retornaven pressosament a Paris la regina i son seguici, marxant a Madrid per parlar amb el rei el cavaller
Amyot. Quan arribaren al Louvre ja no foren
necessaris els serveis d'Ambrosi Paré: sortosament Francesc II es trobava molt millorat, i
tota la Cort respirava amb pler, car temien de
debò la regència de Mèdicis. iQui els ho havia de dir, llavors, que no acabaria aquell any
sense veure realitzades aquestes temences!
Molt se celebrà el guariment, almenys momentani, de Francesc I I . Es reberen bones
noves de Madrid referents a l'afer que hi portava la reial ambaixada; vingué a Paris el barceloní Desplà, que fou rebut ceremoniosament
i fou bravament festejat pels monarques, que
agraïren així el que havia fet a Barcelona en
honor de la regina. En el mes d'agost va
reunir el rei una assemblea de notables a
Fontainebleau, que legislà contràriament a ço
que volien els Guisa, I convocà, ple d'entusiasme, uns Estats Generals a Orleans per al
dia 10 de desembre.
Però el dissortat monarca no pogué veure
pas aquesta darrera assamblea. El dia 5 moria, d'una manera ben estranya, víctima d'una
nova afecció, que molts han judicat efecte
d'un verí, i ni la cura d'Ambrosi Paré ni Ics
sàvies opinions i pràctiques dels metges de
cambra serviren de res en aquells moments.
Per fi havia compliment el somni daurat de
Catarina de Mèdicis! Proclamat rei el jovenet Carles IX i essent necessari nomenar un
regent, fou proclamada Catarina amb tot i
haver millors drets el rei Antoni de Navarra i
Bearn.
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A primers d'agost de l'any següent (15C1)
marxava de França, amb els ulls plorosos i
el cor angoixat, la regina d'Escòcia Maria
Stuart, per a no tornar més a aquella nació
on havia vist discórrer els jorns més feliços
de la seva vida. L'historiador Trogmorton,
cn parlar d'aquest viatge de Maria, des de
França fins a Edimburg, capital d'Escòcia, on
arribà el dia 21, fa esment del senyor Desplà
entre els cavallers que formaven el seguici
d'aquella ex-regina de França. Si havia estat
un bon amic del pare, no ho era pas menys de
la trista filla!

^ "nys de Mat, desembre de 1919.
4
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No cal pas esmentar les amargors del nou
regnat, les foscors de les presons i la tràgica
fi d'aquella dona dissortada, car és assumpte,
aquest, que ja han enlairat les lires dels trobaires i han detallat amb tota mena de detalls
les històries i les cròniques. Solament notarem que Déu permeté a D. Miquel Desplà
d'aclucar els ulls abans no s'escaiguessin
aquestes amargors i aquestes notes de tragèdia. El dia 17 de febrer de 1570 fou el de
son trespàs, i des de llavors cap més Desplà
fou morador del casal del carrer Ample.
M N . JOSEP PALOMER

Son Torrella: les cases
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L viatger qui va a Mallorca amb i n tenció de visitar-la, acostuma passarse uns quants dies a la capital, trescant
de! Born a la Llonja i de la Seu a Sant
Francesc, pels carrerons levitics i suggestius de l'antiga Almudaina; pendre una
tarda el tramvia de Porto-Pi, per contemplar de dalt la torre de l'homenatge de
Bellver, o a través de sos pinars verdejants i senyorívols, a l'hora que la posta
incendia la catedral com una custòdia, la

ciutat blanca al fons de la badia toqui
que tanca al lluny la silueta pàl·lida de
Randa; i partir l'endemà de bon mati, camí
de Valldemossa, per retornar al cap d'un
dia o dos amb el tren de Sóller, havent
vist desfilar ràpidament per davant sos
ulls l'Estret pintoresc, i la Cartoixa encastcllada, i Miramar, i Deià i la vall dels
tarongers, exuberant i fresquívola.
Una visita a les coves, allà a l'altre extrem de la planura, sol cloure l'excursi".
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EL PUIG MAJOR des del custer de Tutixant
(Coll dels Roma nins)

EL PUIG MAJOR. — Monlnàbcr

La Coma Fosca

EL PUIG MAJOR des de
dalt Biniaraix
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si ja no s'és feta abans; i al cap d'una
setmana, dalt la coberta del vaixell que el
torna a Barcelona, el visitant es despedeix
de Mallorca, emportant-se'n la visió, que
guardarà en son record, d'una illa blava i
lluminosa, on tot riu i tot floreix com en
les teles ajardinades d'En Rusinol, el pintor-poeta, amb qui sol col·laborar el sol
de Pasqua.
Pocs que no hagin fet l'aspre cami de
Sóller a Lluc pel pla de Cúber i el Gorc
Blau, sospitaran l'existència al cor de l'illa
d'un mon casi pirenenc de solituds encastellades, qui, perdut sovint entre boires i
més veí del cel que de la terra, domina de
cap a cap tota la immensa escalonada de
la serra i tota l'estesa dels camps, qui van
a morir dins la calitja de les costes llevantines.
Els cims de Galatzó, el Teix, l'Ofre, el
Puig Tomic, qui dominen les dotades
de Puigpunyent, de Valldemossa, de S ó ller i de Pollença, fan pressentir quelcom
d'aquell món de rocoses arideses. Se'n
sent quasi l'alenada guaitant des del magnífic mirador del castell d'Alaró, a vuit
cents metres d'altura, la cortina formidable de la serra, que es dreça bruscament
al seu davant com una immensa muralla
vertical on cada cim és un marlet.
Però és solament pujant, al cor de l'hivern, a alguna d'aquelles masies perdudes
ja quasi en l'erm qui volten el Puig Major,
i emprenent des d'allí l'ascenció a aquest
o al de Massanella, que el Pireneu mallorquí us revelarà tots els seus misteris ombrívols í grandiosos.
No atenyen aquests pics les altures de
les grans serralades continentals, no passant el més elevat dels mil cinc cents metres. Però el baix nivell de llurs últims
basaments i llur configuració de muntanya
alpina els donen un aire gegantí i heroic
que imposa a qui els contempla. Tota la
serra resta sotmesa i com arraulida al peu
dels dos gegants si us la guaiteu a l'horitzó des de l'altre extrem de la plana. El
Puig Major és un enorme castell de roca

assentat sobre les altiplanícies de Cúber i
Son Torrella, doble fossada qui el cenyeix
per la banda de terra, (1) mentre per la
que mira al mar, vers La Calobra, la baixada es precipita en estimballs rapídíssims
on gira l'ala del vèrtig, fins a les riberes
del nord i fins a les goles del torrent de
Pereis, qui s'envenca allà lluny en la tràgica fondària.
Hi ha dins els alzinars més alts que es
veuen de Sóller, al peu mateix del murallal abrupte qui talla el Puig Major sobre
aquella vall paradisíaca, amb reminiscències orientals i granadines, un hort rodejat
pel bosc i una masia. Verdeja el parral
sota ses finestres, í davant el portal de sa
cuina rònega un broll d'aigua freda fa
dins una pica circular de pedra viva, qui
n'augmenta la glacial puresa, la mateixa
cançó que haureu alguns escoltat a la
pica de Sant Marçal, davant l'ermita
montsenyenca. Un poc més amunt de
les cases, en ple bosc, un altre doll magnífic escumeja dins un estany quadrat,
on i'oneíg frescal arrissa a sol ponent
les encesors ataronjades del Puig, qui
allà, a tocar, hi emmiralla el seu espadat
enorme.
Montnàber, l'heretat de dos amics dilectes (En Guillem Colom, poeta de les rustiqueses senyorivoles, í el seu germà Bartomeu, l'intel·ligent defensor dels olivars
mallorquins), és l'últim somrís amb què
Sóller despedeix els excursionistes que
escalen el Puig Major d'en Torrella.
Més enllà, comença ja l'imperi dels bos(1) Un crul o regata qui s'inicia en el Bamnc. àt
Sóller, puia cap al pla de Cúber. segueii pel pla d'Aumilluig i a travis del Qorc Blau fins a l'Entretorc, i , remuntant el torrent de Pereis {Perenyi o Pedrenya) i el Cl"'
d'Aubarca, baiia per la vall d'en Marc fins a Pollem, !,
separa en dues, d'aquest darrer port fins al de Sóller,
serr.i mallorquina. Resten a la part de terra la serri d'AIlabia, l'Ofre. els Tossal» Verts, Massanella I el Pui(
Tomic, i a la part de mar el Puig Ma)or, el Puig Roig 1 1 "
muntanyes de Pollença on lorretja el castell del Rel I q"'
es prolonguen fins al cap de Kormentor. Al cor malri'
d'aquesta partió, al peu d'un contralort de Massanella. «•
troba el santuari de Lluc, dins una vall alta qui vessa t "
aigües en escumosa cascada dins el vel clot d'Aubarca.
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catges negrencs i els pins escabellats da- sovint tancats, sota la guarda d'un pastor
munt el rocam caòtic; els cingles verticals a qui només la companyia del ca fidel (els
i l'àrid davassall de les rossoleres, talment ramats són ara lluny, emigraren per Sant
• osseres fredes d'un cementiri de gegants»; Miquel o per Tots Sants cap als pastuel bel en la solitud del cabrit salvatge, i el ratges de la plana) dóna un poc de calor
planar dels voltors dins l'aire dels cims, humana, vora la llar ennegrida que flameja
projectant sobre els penyals immòbils dia i nit en l'ombra buida enyorant el ritus
de la família.
l'ombra errant
^
^
^
^
^
^
^
m
m
i
m
^
^
m
Una plovisd'un esqueixde ^ ^ ^ m m m ^ ^ ^ m m m m m
ca
glacial ens
núvol.
• • ^ ^
assotà la cara
Fa tres anys'
tot el dia. Reque vaig pujar
galimaven l e s
a Montnàber,
p e n y e s i els
a viure un dies
negres t r o n c s
h i v e r n a l s en
colossals dels
plena muntapins de les alnya, en comtures, que ençà
p a n y i a d'en
i enllà escalaBartomeu Coven la muntalom. La n e u
nya c o m una
c l a p a v a els
a v a n ç a d a hecims, i el deroica. Davant
sembre congeel portal del
lat hi estenia
mas, uns branses b o i r e s .
cams d e s p u Pujàrem coma
llats es torcien
El Pul g Major
de n ' A r b o n a
emmirallant-se
Vessant de Son Torrella
amunt, fins al
dins el glaçat
c r i s t a l l que
toll més alt que
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
desbordava
f l a n q u e j a el
,
d'un safaretx,
Puig M a j o r ,
vorejant les cases de la neu ( I ) sepultades i un herbei xop foradava a redols el llensota un gruix de vint-i-cinc pams, i tra- çol esparracat de la neu.
Els cims fumejaven. Allà dalt, el de
vessant clapisses i roquissars, baixàrem
costa a través, pel coster qui mira a Lluc, Massanella abocava ses neus foses en
cascada llarga i minsa per la regata dels
üns a les cases de Son Torrella.
Com dir la freda desolació d'aquestes espadats altíssims, ençà de Coma-freda.
Damunt Turixant de Dalt, la boira s'esmasies rònegues, perdudes en els més alts
replans de la muntanya, dins un desert de queixava en les agulles calisses, cairades
i agudés com punxons, qui ericen el coster
pedra, a les quals donen el sostre baix i
els murs de pedra seca un aire de sesta- del Puig Major per aquella banda, i, sobre
dor. Els casats de Coma-freda, Cuber, les ressoleres del peu, convertides en
Son Torrella, romanen sols a l'hivern i congesta, travessava una àgil processó
de cabres salvatges de cama fina i airosa
(I) Fins b molt poc (l'anjr passat s'eiplotavcn encara
I " dtl Puig de Massanella) els nevatert apilaven a l'hisilueta.
vern la neu dins aquestes cases, abundants en aquells
El torrent del Gorc Blau. eixit del freu,
indrets. L'Interior era un pregon dlpAsit, d'on s'extreia al
1 " t i u per eaportït.la als pobles de la plana.
bramava per allà baig, escumejant de
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timba en timba cap a l'avenc paorós de
l'Entreforc.
Unes hores d'abril passades a sa vorera, dins ei pla daurat i meiancòlic d'Aumalluig (murmuri de limfes, claps d'alzinar
druidic, verdor de conradissos dins una
Tebaida grisa i pedregosa), em vingueren
a la memòria.
Seguirem per Ca els Reis i pel camí de
La Calobra. A mitja tarda obiràvem de
dalt estant, les crestes de la ribera, i la
llum mancava ja al passar per la Coma
Fosca, el paratge més ombrívol i feréstec
de tota la muntanya mallorquina, imponent a aquella hora amb les seves sinistres reconades, habitades per negres teixos
solitaris.
Nit closa, sota una pluja batent i i l i u -

Folograflf» de l'autor.

minant-nos amb atxes que escampaven
entorn una resplendor fantàstica de foguera, travessàvem de retorn a les cases,
el bosc de Bonnàber, havent donat aquell
dia al Puig Major la volta completa.
L'endemà, obrint a trenc d'alba la f i nestra de ma cambra, me sobtà un estrany
silenci. Nevava. Per dins el brancam
d'unes alzines colossals, vermellejava opacament la cortina de roca del Puig, enfarinat a tots els relleixos.
Sota el blanc papalloneigde les flobies
baixàrem de la muntanya cap al poblet
de Biniaraix, apinyat dalt son turó de
pessebre entorn del campanar graciós i
punxagut.
M. FERRA

LA FELICITAT

RA a l'hora del te,
abans d'encendre
els llums. La Villa dominava la
mar; el sol, desaparegut, havia
deixat el cel tot
rosat del seu pas,
i en alguns indrets amb tocs
d'or fos; i el Mediterrani sense una frisança,
llis, brillant encara sota el dia morent, semblava una placa de metall immensament polida.
Al lluny, cap a la dreta, les escarpades munt.myes dibuixaven el seu perfil negre sobre la
pnrpra pàl·lida del capvespre.
Es parlava de l'amor, es discutia aquest tema vell, es repetien coses que ja s'havien dit
tent vegades. La dolça malenconia del crepuscle esllanguia les paraules, feia flotar un
• ntendriment en les ànimes, i aquest mot
•amor», que tornava i es repetia tan aviat pronunciat per una veu forta d'home, tan aviat
per una veu de dona de só lleuger, semblava
"tiplir el saló i volar com un ocell de boca en
Imca i encisar a tots com un esperit.
Es possible estimar alguns anys seguits?
—Si—deien els uns.

—De cap manera—afirmaven els altres.
Es distingien els casos, s'establien les demarcacions, es citaven els exemples; i tots,
homes i dones, plens de records encesos que
no podien citar i que els hi pujaven als llavis,
semblaven encisats, parlaven d'aquesta cosa
banal i sobirana, l'acord tendre i misteriós de
dos sers, amb una emoció profunda i un ardent interès.
Però sobtadament algú, tenint els ulls fixats
a l'horitzó, va dir:
—Mireu, allà baix! Què és allò?
Sobre la mar, al fons de l'horitzó, sorgia una
massa grisa, enorme i confusa.
Les dones s'havien alçat i contemplaven
sorpreses aquella cosa estranya que mai havien vist.
Algú va dir:
—És la Còrsega. Se la veu aixi, dues o tres
vegades l'any, en condicions atmosfèriques
especials, quan l'aire, d'una perfecta limpidesa, l'amaga només que per les boires de vapor
d'aigua que velen sempre les llunyanies.
Es distingien les crestes vagament, es va
creure endevinar la neu de les somituts. I
tothom estava sorprès, emocionat, gairebé esglaiat, per aquesta brusca aparició d'un món,
per aquest fantasme eixit de la mar. Potser
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varen tenir visions estranyes com aquesta els
que varen partir, com Colora, a través dels
occeans inexplorats.
Llavors un vell distingit que no havia parlat encara, va dir:
—En aquesta illa que s'aixeca davant nostre, com per respondre ella mateixa a la nostra conversa sobre l'amor, hi vaig conèixer
l'exemple admirable d'un amor constant, d'un
amor merav e11 o s ament feliç.
A q u i el
teniu.

Fa c i n c
anys vaig
fer un viatge per la
Còrsega.
Aquesta illa
salvatge és
més desconeguda i
més lluny
de nosaltres
que l'Amèrica, encara
que algunes
vegades,
com aquest
vespre, se

fustes, el bronze, el ferro, els metalls i les pedres parlen del geni de l'home; on els més
petits objectes antics que roden per les cases
velles revelen aquest divi esperit de la gràcia;
la Itàlia és per tots nosaltres la pàtria sagraü.i
que s'estima perquè ella ens mostra i en prova l'esforç, la grandesa, la potència i el trioint
de la intel·ligència creadora.
I, enfront d'ella, la Còrsega salvatge ha restat com en
els seus pri
mers dies.
L'home hi
viu en una
casa grossera, indiferent a tot
allò que no
és la seva
persona o
les disputes
familiars. I
ha quedat
amb els defectes i les
qualitats de
les races
incultes: és
rabiós, violent, sanguinari amb
inconsciènPer eorrlols de ferradura t'arriba a una d'aquestes cabanes penjades al flanc
cia, però
de les muntanyes...

la distingeixi des de les costes de França.
Figureu-vos un món encara a mig fer, una
tempestat de muntanyes que separen les valls
estretes per on els torrents s'escorren. Cap
plana, sinó immenses onades de granit i gegants ondulacions de terra cobertes per altes
forestes de castanyers i de pins. És un país
verge, Incult, desert, encara que de tard en
tard s'hi vegi un poble com un munt de pedres
sobre la cresta d'una penya. Cap cultura, cap
indústria, cap art. No s'hi troba mai ni un
tros de fusta treballat, ni una pedra esculpida,
mai un record del gust infantivol o refinat dels
avant-passats en algunes coses gracioses i
belles. És això el que sorprèn més d'aquest
pais superb i dur: la indiferència hereditària
per aquesta recerca de formes encisadores
que se'n diu l'art.

també hospitalari, generós, cor obert, bmocent, obrint als passants la seva porta i donant-los la seva amistat fidel a canvi de la
més petita senyal de simpatia.
Feia una mesada que viatjava per aquesta
illa magnífica amb la sensació que em trobava
a un món desconegut. Ni hostals, ni camins
gairebé. Per corriols de ferradura s'arriba a
una d'aquestes cabanes penjades al flanc de
les muntanyes que dominen els tortuosos
abismes, al fons dels quals se sent bramular la
feresa dels torrents. Fs pica a la porta de les
cases, s'hi demana un xopluc per la nit i menjar fins a l'endemà, i un s'asseu a la taula
humil, i es dorm sota la humil teulada, i al
mati, abans de partir, s'estreny la mà sempre
oberta de l'hoste, que us acompanya fins als
límits de la seva propietat.

La Itàlia, on cada palau ple de meravelles
és una meravella ell mateix, on el marbre, les

Un vespre, després d'una jornada de deu
hores, vaig arribar a una barraca sola al fons
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—Sou de París, potser?
—No, soc de Nancy.
Me va semblar que una emoció extraordinària l'agitava. Em vaig donar compte tot seguit que m'anava a fer alguna revelació.
Va repetir amb una veu lenta:
—Sou de Nancy, senyor?...
L'home va aparèixer a la porta, impassible,
com tots els sorts complets. Ella va dir:
És igual, no sent res.
Després, al
cap d'alguns
segons, vadir:
—^Llavors
coneixeu gent
a Nancy?
-Perdoneu-lo, se—jNaturalnyor. És sort
ment, gairebé
i té vuitanta
a tothom!
dos anys.
—c,La família de SaintParlava el
Allaize?
f r a n c è s de
França. Vaig
—Molt bé
queda r-ne
els c o n e c .
sorprès.
Eren amics
del meu pare.
Li vaig preguntar:
—iQuin és
el v o s t r e
—iNo sou
nom?
de la Còrsega?
Vaig dir el
meu nom. Va
Va responl/na nota tvttísstma i mott rica, Suzanne de Sirmont, havia estat robada
mírar-me fidre'm:
per un petit soldal d'hàsars..
xament, des—No, nosprés va dir
a l t r e s dos
som continentals, senyor. Però ja fa cinquan- amb una veu molt baixa, com despertant als
records de molts anys:
ta anys que som aquf...
—Si, sí, ja me'n recordo! ^1 els Brisemare
Vaig tenir una sensació d'engünia i de por
pensant en aquests cinquanta anys escotats en què s'han fet?
aquell recò de món tan trist, tan lluny de les
—Tots són morts.
ciutats i dels llocs on els homes viuen. Un
—Ah! I els Sirmont, els coneixíeu?
pastor vell va entrar i vàrem menjar el sol plat
—Sí, el que queda és general.
del dinar, una sopa espessa on hi havia pataLlavores va dir, tremolosa d'emoció, d'entes I cols cuites amb llard.
günia, de no sé quin sentiment confús, potent
Quan va ésser acabat el curt dinar, vaig i sagrat, de no sé quina necessitat de confesanar-me'n a seure fora la porta, amb el cor pe- sar-ho tot, de parlar d'aquelles coses que feia
Ht per la tristor d'aquell paisatge, pesombros tants anys que guardava tancades i d'aquelles
u'aquella cosa indefinida que sorprèn els viat- gents qual nom capgirava la seva ànima:
«ers en sentir-se tan lluny de casa.
—Si, Enric de Sirmont. Ja ho se. És el
La vella va venir a seure al meu costat i meu germà...
I vaig girar els ulls cap a ella, ple de la més
torturada per la curiositat que sempre viu al
gran sorpresa. 1 soptosament el record em
fons dc les ànimes més resignades, va dir
va venir.
—Veniu de França, senyor?
Allò va ésser, fa tant temps, un gran escàn—Si, viatjo per gust.

d'una vall. Dues muntanyes cobertes de pedres nues I de grans arbres tencaven com dues
parets aquest vall tan solitària i tan trista.
Al voltant de la barraca hi havia algunes
vinyes i un petit jardí. Alguns castanyers
feien ombra i oferien el seu fruit.
La dona que'm va rebre era vella, severa i ,
per excepció en aquest pais, molt neta. L'home, assegut sobre una cadira de palla, va
aixecar-se per a saludar-me i va asseure's després sense
dir-me res.
La seva companya em va
dir:

D'ACÍ D'ALLÀ

i58

dol en la vella Lorena. Una noia bellíssiraa i
molt rica, Suzanne de Sirmont, havia estat robada per un petit soldat d'húsars del regiment
que manava el seu pare. *
Era un bell home, fill de pagesos, però portant molt gentilment el seu uniforme aquell
soldat que havia seduït a la filla del seu coronel. Ella l'havia vist i se'n havia enamorat
mirant desfilar els esquadrons. éPerò com li
havia parlat, com s'havien pogut veure, posarse d'acord? ^Com havia gosat ella fer-li compendre que
l'estimava?
Això no va
saber-se mai.
Res s'havia
endevinat ni
pressentit.
Un vespre, en
acabar el seu
temps de servei, el soldat
va desaparèixer amb ella.
Els varen cercar per t o t
arreu i en lloc
els varen trobar. La família no va saber-ne res
més i se la va
creure morta.

/ mal havia pensat en res
Jotes, nt

la seva vida sense encants, sense luxe, sense
cap mena de delicadesa; ella s'havia entregat
a les seves simples habituts. I encara l'estimava. Havia devingut una dona pobra, amb
còfia, amb faldilles d'endiava. Menjava en
un plat de terra sobre una taula de fusta senzilla, asseguda en una cadira de palla, una
sopa de cols i de patates. Dormia a terra,
sobre una màrfega humil.

I mai havia pensat en res més que en ell!
No havia trobat a faltar ni les joies, ni els vestits, ni les
elegàncies, ni
la flonjor de
les cadires,
ni la . tebior
perfumada de
les cambres
cobertes de
cort inatges
pesants, ni la
dolçor de la
ploma on el
cos s'enfonsa
suaument pel
repòs de la
nit. Mai havia tingut necessitat d'altra cosa que
d'ell; mentre
mes qat en ell! No havia trobat a faltar n i les
ell hi fos ja
els vestits. n i les elegàncies...
no desitjava

I ara jo la trobava en aquella vall sinistra!
Llavors li vaig dir:
—Si, me'n recordo prou be. Sou la senyoreta Suzanne.
Va fer que «si» amb el cap. Plorava. Llavores, senyalant-me el vell immòbil sobre el
cancell de la casa, va dir-me només:
- É s ell.
I vaig compendre que l'estimava sempre,
que encara se'l mirava amb els ulls seduïts.
Li vaig preguntar:
—Haveu estat feliç, al menys?
I ella em va respondre amb una veu que venia del cor:
—Oh, si! Molt feliç! ;EII m'ha fet la dona
més feliç del món! Mai he trobat a faltar res!
La vaig mirar trist i sorprès per la potència
de l'amor. Aquella noia rica i ben acostumada havia seguit aquell pagès. Ella mateixa
havia devingut una pagesa. Ella s'havia fet a

res més. Havia abandonat la vida molt joveneta i el món i aquells que l'havien estimada i
educada.
Ella havia vingut, sola amb ell, en
aquesta vall sinistra. I ell ho havia estat tot
per ella, tot el que es desitja, tot el que es somia, tot el que s'espera sempre, el que no es
troba gairebé mai. Havia omplenat tota la
seva existència, de l'un cap a l'altre, de la més
completa felicitat.
Amb cap home, ric i senyor, hauria pogut
ésser més feliç.
I tota aquella nit, escoltant el respir d'aquell
soldat estès en la seva màrfega, al costat
d'aquella que l'havia seguit tan lluny, pensava
jo en aquesta estranya i senzilla aventura, en
aquesta felicitat tan perfecta feta amb tan
poca cosa.
I me'n vaig anar a punta de dia, després
d'estrènyer la mà dels dos vells.
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La veu va callar. Una dona va dir:
Aquesta dona tenia un ideal massa fàcil, entre exigències i necessitats senzilles i primitives. Era una tonta, me sembla a mi.
Una altra va dir amb una veu lenta:
—Que hi fa? Va ser feliç!
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I allí, lluny, al fons de l'horitzó, la Còrsega
s'enfonsava en la nit, s'endinzava lentament
en la mar, esborrava la seva gran ombra apareguda per contar ella mateixa la història dels
dos humils enamorats que abrigaven les seves
aspres muntanyes.
GUY DE MAUPASSANT
Trad. C. O. R.
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A gegantina commoció
que la guerra ha produít al món, ha
fet eixir ala superfície uns quants
pobles que semblaven definitivament morts o almenys anul·lats,
políticament i social, sota la irresistible p r e s s i ó
d'altres pobles
més forts i dominadors.
En esberlar-se
els vells imperis
rus í austríac, ha
semblat que caiguessin fetes a
trossos les lloses
de les tombes on
jeien pobles que
en llur son secular

F O R T I F I C A D A
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or 7
E s c u t de la G e ò r g i a

Sant Jordi sallanl la Muntanya Negra

La reina Tamara

P R I M I TI- V A
havien perdut gairebé la
noció de llur personalitat
i el nora dels
quals, per a la
majoria de la gent,
era una cosa llegendària i estranyament remota.
La Geòrgia és
un d'aquests Llàtzers que l'abassegadora alenada de
la guerra ha ressuscitat.
El poble georgià, malgrat el seu
llarg atuíment, ha
servat intacte el
pòsit de la seva
forta personalitat,
i per la noblesa
del seu origen, pef
la positiva energia de què és ca-
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paç i pel brillant esdevenidor que pot augurar-se-li, mereix especial atenció dels pobles
llatins, amb els quals té certes afinitats.
De tota la confusa munió de pobles del
Caucas que Abufelda anomenava la muntqnya de les llengües, la Geòrgia és el més
interessant. Estrabó comptava fins a setanta
idiomes diferents en aquella regió, i Plini
eleva aquesta xifra a cent trenta. L'una i
l'altra xifra, però, són evidentment exagerades,
per tal com els nombrosos dialectes parlats al
Caucas poden reduir-se a cinc llengües principals, però també és cert que a cap altre lloc
de la terra es dóna un conglomerat humà
compost numèricament d'una major varietat
d'elements ètnics.
El poble cartal o cartvelo, que és el més
important del Caucas, ofereix la particularitat
que, tot i habitant un país gens homogeni
i àdhuc subdividit en variats agrupaments
ètnics que parlen dialectes recíprocament incomprensibles, la raça ha conservat una unitat
que res no ha pogut destruir
El cartal és el principal d'aquests agrupaments i el que ha servat el nom de la raça.
Aquest poble habita el territori limitat pel
Mar Negre, la cadena central del Caucas i el
riu Cura. Aquest agrupament està format
pels lazis i guris, els imeris, els mingrelis i els
ivanis. El grup oriental que habita el territori
comprès entre el Cura, la cadena central del
Caucas i el curs inferior del riu Alazan, està
compost pels grusis i els caquetis, i al peu de
la muntanya hi viuen els chessuri, els psavis i
els tussis.
Pocs són els pobles que tinguin una història
més suggestiva i venturosa que aquest. Terra
georgiana era la rica Colquida, que catorze
segles abans de J.-C. temptava els argonautes
amb la pell d'or. L'empresa de lason fou el
primer episodi de la lluita entre l'Europa,
representada pels grecs, i l'Asia, el punt
culminant de la qual lluita fou la famosa
guerra de Troia.
La Geòrgia, doncs, apareix als primers
temps de la història. Primerament, segons
Estrabó, el seu nom era Ibèria, i també Albàn|a· El nom de Geòrgia comença d'aparèixer
a les cròniques de Plini i de Pomponi Mela
derivat de l'apeliatiu georgl (treballadors de
Ja terra), amb el qual els grecs designaven els
habitants d'aquelles terres. Cal rebutjar la
hipòtesi que el nom de Geòrgia deriva de Sant
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Jordi, protector del país, per tal com el país ja
duia aquest nora molt abans de la seva conversió al cristianisme.
Els grecs no utilitzaren la ruta dels argonautes fins set segles després de la famosa
empresa, barrejats amb escites i ciramers, els
quals, desembarcant a les costes del Mar
Negre, envaïren la Geòrgia i l'Armènia. Sis
segles abans de J.-C. el rei de la Colquida era
tributari de Cirus, al qual havia de proporcionar cent jovenets i cent verges. Un segle
després els georgians combaten amb l'exèrcit
de Xerxes, i des d'aleshores la Geòrgia, posada al bell mig del camí de totes les immigracions, passa d'una dominació a l'altra, reconquistant i perdent diverses vegades la seva
independència. La religió georgiana d'aquells
temps és una barreja del culte grec i de
l'egipci, en la qual es concedeix adoració preferent a Diana, al Sol, a la Lluna i als estels.
La tomba de Cartlos, fundador de la dinastia
de la qual els ibers prengueren el nom, era
llur principal santuari.
Amb la victòria de Pompeu contra Mitrídates (any 65 abans de J.-C.) i l'aparició dels
romans comença una època nova en la història
de la Geòrgia, que des d'aleshores resta separada de la Colquida, la qual és governada per
prínceps indígenes sota el protectorat de
Roma, mentre que la Geòrgia roman primerament (any 91 abans de J.-C. fins el 265 de la
nostra era1 sota el poder dels Arsocides, dinastia indígena i després passa a ésser governada pels prínceps i ducs Sassanides (del
265 al 571), essent regida pels Bragatidas des
del 571 fins el 1803, que foux convertida en
provincià russa.
Durant el regnat de Tirídates II el Gran,
a les primeries del segle iv, els georgians
foren convertits al cristianisme. L'heroïna
d'aquest cabdal esdeveniment fou una esclava
cristiana. Santa Nina, que avui encara és
venerada com a protectora de la Geòrgia.
De 551 fins a les darreries del segle xiil la
història de la Geòrgia és un seguit de malvestats i desolacions. Els musulmans l'envaeixen i proven d'implantar a les muntanyes del
Caucas la fe de Mahoma, amb el ferro i el foc.
Més tard les terres de l'antiga Ibèria són
devastades per Vallau d'or de Gengis-Kan:
Tamerlan, els perses i els turcs l'envaeixen,
els uns després del altres; la sotmeten i la
converteixen en teatre de llurs bàrbares lluites.
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sense que per això pervinguin a desarrelar la
Creu per plantar-hi la Mitja Lluna.
Al principi del segle xu la Geòrgia reconquista temporalment la seva independència, i
en mig dels-trontolls produïts per tantes de
lluites es robusteix, eclipsa les seves rivals, la
poesia i les arts treuen nova florida, i el seu
comerç i la seva indústria pren una embranzida abassegadora.
La figura central d'aquest periode d'esplendor és la gran reina Tamara, ei domini de la
qual s'estengué fins al Mar Caspi. La reina
Tamara no solament és la figura més popular
de la Geòrgia, sinó de tot el Caucas.
Del Mar Negre al Caspi, dels alterosos cims
del Caucas fins a Trebisonda, aquest nom és
venerat amb la mateixa devoció que el de
Sant Jordi, el del profeta Elies i el de Santa
Nina. No hi ha llar georgiana, tan si és del
pla com de la muntanya, on en lloc preferent
no es vegi una imatge de la gran reina, que
com a sobirana és comparada amb Alexandre.
Les empreses guerreres, la celestial bellesa,
el seny i la clemèneia de la venturosa reina
Tamara, (nom biblic que significa palma) són
els inspiradors de tota la literatura, la popular
i la sàvia, del segle d'or de la Geòrgia.
Tamara era filla del rei David III el Restaurador; plena de seny i d'esperit baronivol, la

seva vida és nimbada de resplendor llegendàri.
Casada primerament amb un príncep rus Jordi
Bogolubskoi, al qual les cròniques georgianes
anomenen el Dissolut, va repudiar-lo, exiliantlo a Constantinoble per casar-se amb el príncep hereu del país dels ossetis, David Soslan.
El primer marit s'oposa a aquesta nova unió
de Tamara, i, per impedir-la, reuneix un exèrcit de mercenaris turcs, desembarca a Poti
(costa del Mar Negre) i marxa cap a Tiflis,
capital del regne. En heure esment d'aquesta
temptativa, Tamara es posa al cap dels sens
exèrcits, surt al pas del seu primer marit, i
després d'una aferrisada batalla el derrota,
obligant-lo a fugir vergonyosament.
El regnat de Tamara marca el cim de la
grandesa georgiana, no solament pel que toca
a l'aspecte polític i militar, sinó a l'artistlc
í literari, com havem dit abans.
La cort de Tiflis, ciutat fundada en 379 ptr
un general persa, esdevé el centre de retnii1'
de poetes i literats, autors d'obres originalsL'obra més famosa de la literatura georgiana
és d'aquesta època: porta per títol L'home de
la pell de lleopard, i el seu autor, Sciota Rustavelli, és considerat com el Dante de la
Geòrgia. El protagonista d'aquest poema popularissim és un princep indi, i l'assumpte no
és altre que la reivindicació dels drets dc la
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dona oriental. El poema és dedicat a la reina
Tamara, la qual sembla que era lligada amb el
poeta per llaços ben tendres.
A la cort de Tiflis no solament s'hi aplegaven homes de lletres, sinó també princeps i
guerrers que, com els antics trobadors, durant
el tranquil sojorn palatí, en mig la pompa i
galania de les festes, cantaven llurs amors
i narraven heroiques empreses guerreres.
Arreu del pais s'alçaven esglésies i castells, i
eren innombrables les obres públiques construïdes per l'impuls de la gran reina, el prestigi de la qual era tan gran i la veneració de
sos vassalls tan profunda que per tots era
anomenada el rei Tamara. '
Molts escriptors han confós la gran reina
amb una altra reina Tamara, atribuint-li gran
abrandament sensual i extrema crueldat. Segons diuen, les ruïnes dels nombrosos castells
construïts per la impetuosa sobirana als pics
més inaccessibles o arran de les timbes més
espaventoses són testimonis de la història
dels amors tempestuoses i cruels de la reina,
amors que, com els somnis, tenien la durada
d'una nit i acabaven amb la mort a sol ixent.
Lormontov (el gran poeta rus que, com Puskin,
cantà la salvatge bellesa del Caucas, on creà
el Faust rus en l'obra L'heroi del nostre temps)
ha posat en una poesia admirable la llegenda
d'una d'aquestes torres de reste caucàsiques,
on la bellissima georgiana atreia i matava els
seus amants d'una nit.
Aquesta Tamara cruel i viciosa no és pas la
gran reina, la qual és tinguda per santa y no
hi ha camperol que no sàpiga de cor el Tamarià, poema èpic que canta les lloançes de
l'excelsa sobirana. Al segle xvu hi hagué
"na altra reina, Ketevane, que és avui encara
objecte d'especial adoració del poble georgià,
perquè en defensa de la seva religió i de
la seva pàtria pati el martiri a Pèrsia.
Malgrat la política centralista i àdhuc violenta practicada per la Rússia tsarista, la
llengua cartala ha pogut reconstruir-se, conservant la unitat espiritual i lingüística de la
faça, a través dels dialectes dels diversos
agrupaments. Avui aquest idioma posseeix
una rica i interessant literatura que, iniciada
el segle x amb una traducció de la Biblia, anà
prenent ufana gradualment amb obres de
caràcter religiós, poemes, drames, obres científiques, traduccions, fins arribar al gran monument literari georgià. L'home de la pell de
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lleopard, esmentat més amunt. La literatura
moderna georgiana és igualment notable. Les
figures cabdals d'aquest moviment literari
nacional són el cèlebre filòleg Zagarelli, el
novel·lista Akaki Zaratelli, el poeta Elies
Ciartxavaze (imitador de Byron), Tato Baratasclivi, Jordi ürbeliani, Jordi Zaratelli, pare
del Zaratelli que fou ministre amb Kerenski a
Retrògrad i que ha representat la Geòrgia
a Rarís.
La llengua georgiana comprèn quatre dialectes principals: el grus, el lazi, el mingrel
i el svan. Fins avui, però, no ha estat fixat
d'una manera definitiva l'origen d'aquesta
llengua.
Alguns filòlegs creuen que es deriva de
la gran família lingüística indo-europea: altres,
del grup altaic; altres, entre els quals hi ha el
mateix Zagarelli, opinen que ocupa un lloc
a part, com el basc a l'Europa occidental.
L'arquitectura georgiana, tot i que primerament era una còpia de la bizantina introduïda
pels armenis, adquirí innegable originalitat
d'acord amb el geni de la raça.
Les esglésies georgíanes es distingien particularment pel caràcter guerrer. Generalment eren construïdes al cor dels boscos
espessos o bé dalt d'elevats cims, i totes eren
fortificades. Quan venia una invasió o es
temia una incursió enemiga, els monjos donaven asil al poble i es feien forts. Altres
esglésies eren construïdes sota terra, i per
molt de temps hi vivia la gent dels pobles per
tal de fugir de la persecució musulmana.
El cristianisme arrelà profundament a la
Geòrgia. Els seus patrons són Sant Jordi,
l'imatge del qual figura a l'escut georgià, i
Santa Nina. També és objecte d'especial devoció el culte a Maria. No obstant, en molts
indrets al culte cristià encara s'hi barregen
curioses pràctiques paganes i algunes, poques
però, musulmanes.
De cap a cap del Caucas és coneguda la
figura de donador del foc, pariona dçl Prometeu grec. La llegenda georgiana, molt estesa
per tot el país i molt antiga, parla d'Amiran,
déu rebel i encadenat a una roca del Casbec.
Altrament, hi ha qui afirma que el Prometeu
dels grecs no és altra cosa que un mite caucàsic que propagaren i transformaren, per tal
com eren convençuts que el Caucas havia
estat el bressol de la humanitat. Altres hi
veuen el rastre d'una llegenda eixida de
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les remotes terres petrolifiques de Baku. Els
usos i costums nacionals de la Geòrgia han
romàs intactes a través de les generacions, almenys als pobles de muntanya. Actualment
el chevsuri es l'únic poble del món on en ple
segle xx els homes vesteixen habitualment la
cota de malla, braçals, manoples, casc, llança
escut, espasa corba (penjada a l'espatlla) i fona.
Aquesta estranya indumentària, però, deriva
realment de la necessitat de restar sempre
amatent contra la venjança de sang, que és la
llei que regeix la convivència social en aquell
poble. La indumentària de l'element masculí
de la Geòrgia és una túnica llarga lligada al
cos amb cínyell amb bordes de plata, un capell
alt de pèl negre o gris, botes altes o calçons
de pell, doble cartutxera i l'imprescindible
Klndjlas (punyal).
Els georgians són gent de gran bellesa,
especialment els que viuen a les costes del
Mar Negre. A l'antiguetat ja gaudien d'aquesta fama: tant, que el mateix Estrabó diu que
•els ibers són els homes més bells i ben plantats de tots». Les georgianes són bellfssimes, i per això s'explica que fins no fa gaire
temps les dones georgianes eren exportades a
Turquia i Pèrsia, per a goig dels propietaris
dels harems d'Estambul i d'Ispahan i per fomentar rembelliment de la raça moruna.
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Altrament, pot dir-se que la Geòrgia és la
terra de la vinya, i la tradició hebraica hi posa
el patriarca que primer va esprémer i conegué
l'embriaguesa. A les regions de la Mingrèlia
i del Caquet, els ceps són tan ufanosos
i n'hi ha tants, que arriben a formar boscos
frondosissims. Els serments s'enfilen tan
amunt (se n'han vist de 27 metres d'alçada), que
només es veremen els raïms que són a l'abast
de la mà, i els altres s'abandonen als ocells.
El vi georgià és ardent i de bon tast; la seva
qualitat, però, no el fa apte per a l'exportació.
Els bots on generalment es guarda el vi georgià són de pell de porc o de bou, xopada de
nafta, la qual cosa fa que el vi prengui un
regust agrenc, repel·lent al paladar europeu.
Antigament ( i avui encara ho fan alguns poblets georgians), per
servar la flexibilitat
dels bots s'espellaven
els animals de viu
en viu.
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plata, circulen incessantment, i el silenci no
es restableix fins que un músic tàrtar alça una
nova cançó.
La Geòrgia, del segle xm fins el 1783 en
què es posà sota el protectorat de Rússia
mitjançant una aliança amb l'emperadriu Catarina, hagué de comportar el domini de turcs
i perses, alternativament. La Rúsia, malgrat
mostrar-se indiferent als clams del poble
georgià demanant ajuda contra una nova escomesa dels turcs en 1795, anà apoderant-se
d'altres regions caucàsiques, valent-se dels
aventatges que li donava el tractat signat en
1724 per Pere el Gran i el sha de Pèrsia, fins
que en 1801, aprofitant-se de l'afebliment produït per la darrera invasió turca, la convertí
definitivament en província de l'imperi.

Quan esclatà la guerra europea, la Geòrgia
donà els millors soldats a l'exèrcit del tzar;
però, quan la revolució
russa caigué a les mans
A Geòrgia totes les
dels sequaços de Lenifestes tots els esdevene i de Trotski, la
niments, alegres o trisGeòrgia, fugint del delitos es celebren amb
ri bolxevista, provà de
reiterades libacions.
constituir un nou orgaMatrimonis, funerals,
nisme polític que gareconciliacions, naixerantís la independència
ments i tota mena de
de les terres caucàsiCerchesI Sevlll
festes familiars, tenen
ques, i junt amb els
per col·laborador la
la més gran cantatriu i dançarina de la Geòrgia
armenis i aderbegians
sang de les vinyes.
fundà la República independent transcaucàLa família i els invitats es reuneixen en una sica. La nova república, tot just constisala al volt d'un bot ple de vi, amb una bona tuïda, hagué de sostenir una guerra amb Turprovisió de caviar fresc, pesca salada, ous quia, a la qual el tractat de Brest-Liíowski
Jurs i pa moreno. La festa comença amb havia adjudicat Batum, Kars i Ardahan.
l'elecció d'un tulumbasc, una mena de magis- La diferència de religió i la secular rivalitat
ler bibendl. Cada vegada que el tulumbasc econòmica entre els tres agrupaments ètnics
huida la seva copa (una copa especial, d'or, constituents del novell estat, particularargent o bronze, amb un peu molt alt) tots els ment entre Geòrgia i Armènia, feren impossibevedors han de buidar la seva, o, si no, ble la seva existència, i aleshores el Parlament
paguen la penyora fixada prèviament. Uns georgià, reunit a Tiflis, proclamà la república
músics asseguts a la turca i arrambats a la georgiana, adoptant una forma de govern
paret canten, acompanyant-se amb un tambor, socíal-demòcrata (maigde 1918).
un tambori amb picarols, un violi de tres cordes, una petita guitarra i un pifre.
La república georgiana compta un any i mig
El tulumbasc obre la xefla amb una cançó de vida, però en aquest curt espai de temps
popular. Aixi que s'acaba, els concurrents ha implantat importants reformes, ha fet una
«sciaten en crit de joia i piquen de mans rít- assenyada divisió del territori, ha creat escomicament; els azarpec i els corns de brúfols, les i biblioteques, i ha fomentat [consideradecorats amb penjolls de cadenetes d'or o de blement el comerç i la indústria.—C. C.
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SANGLA CORRENT
Pintura rupestre de la cuva d'Allamira

L
a
r u p e s t r
Com fou
cl e >s c o t c r t
U

NA de les coses més interessants i
meravelloses de la prehistòria és
l'art rupestre, o sigui l'art primitiu sobre
les roques i sovint dins coves habitades
per les races prehistòriques. A Catalunya
hi ha magnifiques mostres d'aquest art.
Les pintures rupestres de Cogui són famoses.

Avui explicarem als llegidors de D'ACI
com fou descobert aquest art prehistòric. La primera descoberta de pintures rupestres va tenir lloc a la cova d'Altamira (Santander). Un home que sentia una gran vocació per l'estudi de les
qüestions prehistòriques, don Marcel! de
Santuola, es dedicà a l'exploració de les
D'ALLÀ
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coves de la comarca de Santander, en tic, hom deia. Eminències dels estudis
algunes de les quals va trobar nombroses prehistòrics, com Eduard Heslé i Cartailhac, es creien que es tractava d'una
restes de la indústria paleolítica.
L'any 1878, en una de les seves visites mixtificació. Aqueix escepticisme durà
d'exploració a la cova d'Altamira, va en- per alguns anys (1). Quan l'any 1888,
Santuola morí, la seva descoberta d'Altadur-se amb ell una nena, filla seva de
pocs anys d'edat. Mentre Santuola es- mira estava en ple descrèdit.
I, no obstant, alguns anys després li va
corcollava la bauma, fosca i llòbrega, la
nena, quieta en son lloc, va posar-se a ésser feta justícia plena. L'any 1895 fomirar els murs de roca que la voltaven. ren descobertes per Emile Rivière els gravats rupestres de La
De cop, va adonar-se
Mouthe (França). Els
d'unes pintures que hi
qui no creien en l'art
havia a la pedra, i com
paleolític no es donaven
esporuguida va enseper convençuts, i les
nyar-les a son pare.
polèmiques i discusions
Eren les imatges d'una
s'estengueren al voltant
cérvola i d'altres anid'aqueix tema. Les dismals pintats a la volta
cussions d e c i d i r e n a
de la covaa F. Daleau a fer nous
D ' a q u e l l d i a ençà,
escorcolls a la cova de
Santuola dedicà la seva
Pair-non-Pair (Gironda,
vida a l'exploració i esFrança) on l'any 1883
tudi de la bauma que
havia trobat una figura
després ha esdevingut
de cavall gravada dacèlebre. Va convencé's
munt la roca a la qual
que aquelles primitives
no havia donat imporobres d'art havien estat
MARCELl DE SANTUOLA
tància. El novell esconcebudes i realitzades
['il·lustre descobridor de les pintures de la cova
corcoll de Daleau, l'any
d'una manera estudiada
d'Altamira (Santander)
1896, tingué per resultat
i que els seus autors les
havien pintades amb llum artificial. Hi la descoberta de nous gravats d'animal,
havia, demés, a la cova gravats murals i que havien estat coberts per un sediment
semi-escultures, fetes amb breus línies i del periode oranyacià. La descoberta de
la cova de Pair-non-Pair decantà el plet
tocs de color sobre les clivelles, clots
científic
cap al costat de l'existència de
' protuberàncies de la roca.
l'art
rupestre.
Quan hagué aplegat un nombre considerable d'observacions, Santuola publicà,
Seguiren després (1902) les coves de
''any 1880, el resultat dels seus escorcolls, Comborelles i Font-de-Gaume. Cartaien una obra titulada modestament Breves Ihac, davant els fets, rectificà noblement
apuntes sobre algunos objetos de la pro- el seu parer. A la revista L'Antropholovincià de Santander.
gie publicà diversos treballs reconeixent
Però Santuola, que havia fet públiques la seva errada, un dels quals es titulava
les seves troballes tot ple d'entusiasme i Mea culpa dun sceptique (2). La mateixa
d'ilusió, es trobà que el món científic es- cosa féu Eduard Heslé.
collia amb escepticisme les descobertes
(1) De lion principi, un català En J. Vilanova i Piera
de la cova d'Altamira. Els uns negaren
catedràtic de Geologia a l'Universitat de Madrid, defensà
"ur autenticitat, els altres les comentaven l'autenllcital de les pintures i gravats d'Altamira.
amb mofes. Allò no podia ésser paleolí(2) Volum de 1902 de L Antrophotogk. Pàg. 348.
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LES PINTURES RUPESTRES DE LA COVA D'ALTAMIRA
Reducció del gravat publicat per Santuola en 1880, de les primeres pintures per ell descobertes

Com a reparació del seu primer escepticisme, Cartailhac va concebre el projecte de fer una visita a la cova d'Altamira
i procedir a un estudi minuciós i detingut
de les pintures rupestres. Aixi, Cartailhac
i Breuil feren llur viatge l'any 1902. Pocs
anys després (1007) publicaren sota els
auspicis del príncep de Mònaco, una obra
esplèndida: La Caverna d"Altamira a Santillane, Santander, Espagne. Aqueixa
obra fou la reivindicació definitiva de
Santuola.
Mentrestant, a les regions meridionals
de França, les descobertes d'art rupestre es repetien.
I, ensems, una sèrie de notables descobertes començaven a la península ibèrica,
on són avui més nombroses que enlloc.
Damunt la vida de la societat humana
paleolítica va fer-se una claror relativa-

ment considerable. Una de les més inic
resants branques de la Prehistòria estava
constituïda, la qual branca presenta un interès directe i especial per a la terra catalana, on l'art rupestre va tenir importantíssimes manifestacions. Es un fet de
gran significança el de l'àrea de l'art rupestre, puix que ens permet el localitzar
un dels més primitius pobles de l'Europa.
Fins ara, la quasi totalitat de les descobertes d'art rupestre han tingut efecte al
migdia de França i a la península ibèrica.
Fóra d'aquesta zona sud-occidental de
l'Europa, només són conegudes dues coves
amb pintures: la de Bacon's Hole, a.Anglaterra, on les pintures es redueixen a
unes simples bandes horizontals vermelles
i la de Romanelli (Laccé), a Itàlia, on hi
ha gravats i ratlles de caràcter oranyaiià.

Part esquerra del gran plaM de la sala d'entrada de la cova d'Altamira.

LLORENÇ MONTORKH

(Llargada 14 metres aptoximadanenii
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Toca la una de la nit.
El matrimoni se'n va al llit
tot freturés de íebió,
en mig d'holanda i plomissó.

Passa molt junta una parella
xiuxiuejant a cau d'orella.
S i a fora gela. hi ha foc dins.
(Tapeu la boca dels veïns).

Un escultor i un pianista
malparlen l'art milvuitcentista.
Un pidolaire, amb ironia:
~No he tastat res en tot el dia!
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Amb convicció, tres menestral»
parlen d'afers i de cabals.
Tot compesant marc i corona
toquen dos quarts. Qui se ríadona?

Qui se n'adona? Uns aprenents,
gec ben cordat peus diligents.
E l cap de colla : —En ser fadrí
totes les nits voldré per mi.

•i
E l policia fa un badall:
ressona l'eco més avall.
És de consigna o de peresa?
Cerqui el motiu persona entesa.

Surten del bar. amb soberguia.
dos elegants. Companyonia
bella se'ls junta. —Quines pues!—
diu un bon hom. Toquen les dues.

IOSHP M.A CASAS i HOMS
(fl/us/racions iTEmili F e r r r r )

t

LES

FLORS
I E L
JARDÍ
ÍNTIM

Perquè sàpiguen les amigues de les flors
quines són les sol·licituds que les plantes
volen, serà aquesta nova secció
T)F-HÒ, no serà sols per a les damisel·les que amen de tenir el balcó i la galeria
florits. Serà també per als amants del petit jardinet casolà, que té tota la nostra
simpatia, d'aquest dolç i encantador jardinet en el qual cada planta té una pròpia
personalitat, en el qual els rosers i les clavellines mai falten, en què, tot just comença
' any, ja les nadales floreixen en un lloc arrecerat, i aviat, després, les violetes hi
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llueixen llurs perfumades flors, al costat d'uns gojats (Calendula) que des de la tardor
van abillats de llurs pomposes flors color de carabassa.
I més tard hi ha el violer blanc i vermell (Mathiola íncana) i el groc (Cheiranthus cheiri), vora un lilà (Shiringa vulgaris) que està a punt de florir i Viris germànica
hi desplega les seves flors blanques o morades davant unes tulipes i unes jonquilles. Tampoc deixen de lluir-hi llurs vius colors les francesilles i les anèmones (amapoles de jardi) i els lliris de Sant Antoni (Lilium candidum). Un llorer hi floreix, i
també les spircea, les xeringuilles i les boles de neu (Viburnum opolus), i , en un recó,
unes mates de prat-nevat (que cada any s'hi ressembren) comencen a obrir llurs menudes flors, i en un lloc una mica ombrívol el miosotis (no-rríoblidis) hi torça les
seves cimes de flors color de cel, amb la consegüent joia de la donzella que podrà
dar-ne un bri al promès.
Les peonies també hi obren llurs aristocràtiques flors, al costat d'uns geranis
(Pelargoniums) de flor vermella, i un gessamí que s'emparra per la paret al costat
d'un roser de flors amb corimbes, embauma l'oreig del perfum que les seves blanques
flors exhalen.
Cap a l'estiu els canna amb llurs flors vermelles com llengües de foc, contrasten amb el blau del coro/iacío ^ s f e r s/nens/s_). i les dàlies llueixen vegetació exuberant, rublerta de flors multicolors, al costat d'unes vares de Jessè (Polianthes tuberosa),
de fina olor, i d'uns gladiols amb llurs vistoses espigues de flors. 1 el baladre (Nerium
oleander), el famós laurier-rose dels nostres veïns francesos, tampoc deixa d'obrir-hi
les seves flors roses i vermelles i de color salmó.
I més tard, els setembres (Aster), els crisantems i altres i altres, sense faltar-hi
les petites remeieres útils: la farigola, el romaní, la menta, la sàlvia, l'hisop, la ruda i
la marialluïsa (Eloisia citriodora). A la conservació d'aquest jardinet d'aficionat, de
senyor rector, i a augmentar-ne el contingut aniran encaminades aquestes cròniques
mensuals.
Per això les damisel·les i llurs plantes en testos no seran oblidades, i fins i tot,
de tant en tant, hi serà contada alguna de les belles històries de flors.
Seran aquestes cròniques una sèrie de petits consells sense saviesa i a l'abast
de tots, i el nostre màxim desig, en començar-les, és que per elles vingui en augment
l'amor a les flors i a les plantes, signe de civilització.
Les fines mans de les nostres lectores no se'n valdran de menys d'entretenir-se
una estona, cada matí, entre les llurs amigues les flors, que els tornaran amb escreix
les atencions que n'hauran rebut.
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MARÇ

Al començ d'aquest mes han d'estar formar-se les rames que floriran l'any
llestes les plantacions d'arbres i arbustos pròxim.
de fulla caduca, tota vegada que la saba
Els arbustos que floreixen a l'hivern
comença ja a fer moguda.
(Cestrum, Eupatorium, Berberis, etc), i
En tot cas, si és molt necessari plantar, que ara acaben la florida, en el cas que
serà convenient descarregar la planta de es vulgui podar-los, cosa sols aconsellabranques tant com se pugui, i ficar-la ble quan són més grans del que és desitja,
d'arrels en una barreja de fems, terra i serà un bon temps per arreglar-los i poaigua, diluït en una portadora. Aquesta dar-los.
pasta, una vegada seca, fa una crosta soLes plantes de fulla constant, llorers,
bre les arrels que facilita la represa de la
Viburnum tinus, baladre (Nerium oleanplanta.
der); coníferes en general, (cedres, avets,
Aquesta operació caldrà sols fer-la en xiprers, sibines), etc; boixos, Mahonia,
les plantes que vagin amb les arrels nues: Ilex varis (boix grèvol), Evonimus, truanes
spircsa, boles de neu, xeringuilles (Phyla- (Ligustrum), palmeres en general, ara, i
delphus varis), weigelies, e t c , arbres avans no es posin del tot en vegetació,
fruiters i especialment els rosers baixos i serà la bona època per a trasplantar-les,
de peu alt que
de plena terra o
solen trobar-se
c o n r e a d e s en
al m e r c a t en
testos. Cas que
aquest t e m p s ,
en fer la trassense terra en les
p l a n t a c i ó es
arrels.
pansis la brotada,
talli's amb
No cal dir que,
unes estisores de
quanta les planp o d a r , i ben
tes conreades
aviat altra brotaamb test, t o t a
da nova la subsèpoca és bona
tituirà.
peraplantar-les,
mentre no se'ls
Serà
bon
tallin les arrels.
t e m p s , també,
Caldrà enllestir
per a trasplantar
la poda dels arles petites planbustos de fulla
tes que s'usen en
caduca, de floraels interiors: esció tardana a
pàrrecs, f u l l e s
' estiu. Els ard'aspidistra,
bustos de floraaraucàries, palció primerenca
meretes, etcèteserà convenient
ra. Però en les
Podar-los desque ara floreixen
prés de la flori(azalees, cada per a donar
m è l i e s , clivies,
[,0C que durant
rododèndrons)
Una bella mata de D.·lp'iynlum elatum pirtnnlt
''estiu p u g u i n
c a l d r à esperar
(Espuelas o Esptroin) planta vivai;
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Violers dobles
Chtlranlhus Chelrl

LES PLANTES

QUE PODEN

Ztnnta degans

quan comenci la brotada de la tardor.
Aquest és, també, el mes en què en el
nostre clima cal plantar i desfillolar les
plantes vivaces, és a dir aquelles plantes
que, malgrat perdre totes les fulles i tanys
durant l'hivern, conserven en vida la part
soterrada, arrels i nus vital, i que en venir
el bon temps comencen una vegetació tan
ràpida i exuberant que amb tres mesos
omplen el lloc que molts arbustos no omplen amb tres anys, gràcies a la rapidesa
amb què llurs tiges subterrànies i arrel
s'estenen per sota terra.
Totes elles són altament ornamentals
i d'una gran utilitat, car permeten tothora fer ramells variats i d'una gràcia exquisida.
Entre unes flors i altres s'hi troben tots
els colors més oposats.
El Leucanthemum maximum, amb sos
capítols de flors blanques i grogues; l'/lster, amb les seves flors rosa i morat, el
Delphinium, de blau fort; \'Helenium, exuberant i magnífic de flors daurades, i la
gentil Hoteya, amb ses gràcils inflorescències de flor rosada, en són una bella
mostra.
A continuació va una petita llista de les
plantes vivaces més fàcils de trobar entre
els nostres horticultors.

S E M B R A R - S E ARA

Coronades, per mal nom.
Reines margarides
a les Balears
AsUr ehtnensts

Lobella Erlnus. varielal
• Crlslal Palace.

Achillera millefalia (mil fulles, percala)
i altres varietats. Anemona japonica.
Asphodelus (caramuíxes). Aster (varis)
(setembres). Astilbe (reina dels llacs).
Boltonia asteroides. Campanuía: percisifolia, pyramidalis, grandiflora. Chrysanthemum maximum (margarida de gran
flor).
Clematis, varietats vivaces: integri/alia. recta, tubulosa i d'altres. Coreopsis: varietats auriculata i verticillata.
Gaillardia: varietats picta í lanceolala.
Helenium: autamnalis i magnificum. Helianthus: multiflorus i orgyalis (girasol).
Hoteya Japonica. Iris: germànica i altres
varietats. Lobelia: erinus, fulgens, cardinalis, fabri.
Lavatera arboreu (malva
gran). Lupinus polyphyllus albus (llobins
de flor). Penstemon: gencianoides, hybridus, campanulatus. Phlox: maculata, paniculata, hibridee. Plumbago larpentce.
Rudbeckia: speciosa i laciniata. Spiraa
vivaces: filipendula (herba del pobre
home). Uímaria (reina dels prats) aruncus.
Verònica: spicata, hirta, purpurea, gentiónoides. Verbena: fruticosa, incisa.
Totes les anteriors plantes volen ésser
plantades, tant si es fa en test com a plena
terra, en un compost ben flonjo i fresca!
de terra, fems i sorra de riu, en parts
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La Milfulles groga
AchlUea fllipendula

DE LES MES J O L I U E S P L A N T E S

La Estilbe Cercs
Reina dels llacs

iguals. Són plantes que amen terra que
deixi colar l'aigua, i que aquesta no els
falti tot just comencin a brotar. Algunes
com VAstiíbe, la Campanula, l'Hoteya i
quasi totes les Spirceiz, on van millor és a
la vora de l'aigua.
Si es conreen en testos 0 caixons serà
necessari posar un bon drenatge, al fons,
per a facilitar la circulació de l'aigua.
També caldrà plantar aquest mes i en
idèntiques condicions, la dàlia, la canna,
el gladiol, la Calla Etopica, (lliri d'aigua), la Colocasia 0 Caladium Sculentum
(marqueses), la begònia, les vares de
Jessè, els tubèrculs de les quals plantes
s'havien de guardar en lloc sec des del
desembre, època en què havien d'arrancar-se per evitar que amb les pluges d'hivern es podrissin en la terra.
üurant el mes de març poden sembrarse un nombre infinit de llavors de plantes
anyals, per a florir a la primavera, estiu o
tardor propers.
Aquestes llavors segons llur delicadesa,
caldrà sembrar-les en terrines que es taparan amb un vidre i es posaran en lloc
arrecerat, 0, senzillament, es sembraran
en el mateix lloc on es voldrà que florei-

El lli hlau
Llnum Perennls
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Llubi d'arbre
Luplnus Arboreas

xin, i en aquest cas no caldrà trasplantaries 0 repicar-les, segons la paraula dels
jardiners.
Les que s'han de plantar en terrines són
les que segueixen, entre altres menys
corrents.
Aubrietia. Bona-nit (Mirabilis jalapa).
Blauets (Centaurea cyanus). Coronados.
Coleus (fullatge). Cobea scandens. Coreopsis (diversos). Creu de Malta (Lychnis calcedonica). Conillets (Antininum
majus). Clavells xinesos (Dianthus síneusis). Clavell de poeta (Dianthus barbatus). Dàlies. Fesols de jardí CPAoseo/us
caracalla). Lantana. Llàgrimes de Job
(Coix lacryma), Morritort (Trapceolum
majus). Mina lobata. Penstemon hibridce.
Perilla Nankin. Phlox Drumondi. Pervinca (Vinca major). Sàlvies diverses.
Semprevives ( X e r a n t h e m u m annaam).
Velluts (Celosia crístata). Violers blancs.
Violers grocs. Zinnia elegans.
Poden sembrar-se directament a la terra
les següents:
Adonis (gota de sang). Arbrets ( I m pafiens balsamina). Caps-blancs CÍ4/ÍSsum maritimum). Campanulas (vàries).
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Eschscholtzia califòrnica. Fenc (Trifolium incarnatum). Gypsophila elegans.
Girasol. Lobelia erinus. Lli blau. Linet.
Melilothus de flor blava. Pèsol d'olor
(Lathyrus odoratus). Roselles (Papaver
rhaas).
Amb les anteriors plantes poden fer-se
boniques combinacions, tenint en compte
el color uniforme de les flors d'algunes
d'elles.
La Nemophyla de flor blava, al costat
de l'Hesperis marítima de flor blanca i
rosada, recobrint el fons d'alguna platabanda d'arbustos, fan un efecte encisador.
I no us dic res del bell efecte que fa un
tros florit de Linum grandiflorum de flor
vermella, en el qual tros surtin aqui i allà
unes mates de Melylothus blau o bé un
tros d'Hesperis amb roselles entremig i
unes Eschscholtzia dorades a la vora. I
totes aquestes belles combinacions poden
obtenir-se sense cap gran esforç, sols

caldrà escampar la llavor corresponent
sobre una terra ben afemada, esgratinyar
la terra per trencar la crosta i a l'efecte
que les llavors quedin enterrades, cobrir
amb una prima capa de fems ben passats
i menuts i regar-ho amb regadora copiosament, esperar, i , quan les llavors germinin, regar-ho tots els dies. La natura
farà la resta.
Una altra de les feines que poden començar-se aquest mes és el fer arrelar
brots tendres de plantes per multiplicaries, operació que els jardiners anomenen
buturar, del francès bout (cap). Però
com que és feina que pot fer-se al mes
següent, deixarem per a un altre ocasió
el parlar-ne, i indicarem aleshores el mitjà
de fer-la amb èxit.
T a m b é és el temps bo per a empeltar
de tascó els arbres i arbustos.
ARTUR

Amb M* plantem vivaceí I algunes anyals pinlcn ohlenir-se electes de color
I de qualitat d'una gran bellefia

RIGOL

Al'k

H

ora

omenatge a

A

del T

Joan Alaragall

MB impaciència esperàvem la primera sessió dels Amics de la Poesia entitat que venia
a unir delicadament les gentileses de la poesia i del tracte mundà, fent més colpidora
la recitació d'aquella i ennoblint aquest. Georgina, doncs, anà de bellissim grat a l'Editorial
Poliglota 8, a inscriure's. Ja en la dita Editorial trobà una certa densitat d'elegants noies
boniques que s'inscrivien com ella. L'auguri era excel·lent. El darrer diumenge de febrer,
escollit per la inauguració, fou un bell mati primaveral. Segon auguri excel·lent. En efecte,
la Sala Mozart oferia un plaent espectacle: figures representatives de la bellesa i l'espiritualitat barcelonina.
Tercer auguri, i , aquest, definitiu: els Amics de la Poesia començaven llur activitat benvinguda amb un homenatge a la memòria del gran Maragall. La gloriosa memòria de l'autor
dels Goigs de la Mare de Déu de Núria no solament no és gens minvada, sinó que és arborada,
con una imatge a la proa de la nau, en recaptament de fortuna per a les travessies noves.
Un de nostres més nobles poetes. En Magi Morera i Galícia, que s'escau ésser un de
iu>stres millors oradors, consagrà a la recordança de Joan Maragall un admirable parlament,
meravellós. Semblança critica, meravellosa evocació de l'obra i l'home. Suposem que els
nostres passats fossin com a ombres gairebé disperses, només mantingudes en una resta
de persistència per la memòria dels homes que va tomant-se vaga, perquè, en compensació,
les evocacions profundes i de càlida i perdurable amistat, els congriessin en creixent força
" compactesa; aleshores, En Maragall, aquell mati de diumenge, gairebé hauria estat a punt
d'existir de bell nou amb aquella vida física que tan amava:
Què ens pols donar, Senyà, en una altra vida?
En Josep Carner llegí amb veritable compenetració les creacions poètiques cabdals d'En
Maragall, que foren una vegada més ovacionades.
Barcelona, Catalunya, honorant En Maragall s'honoren en allò que tenen de més pur, de
'"és divi. I la poesia d'En Maragall, és la cosa més pura, més divina que ell ens vagi dar. I
bella cosa és que no solament els poetitzants participin del seu gaudi, sinó que les noies boniques n'augmentin llur boníquesa, i els minyons llur gosadia, i els feliços s'hi purifiquin d'egoisme i els dissortats hi rebin penyora d'una sort més alta. Que totes aquestes mercès confereix
" un poble l'obra genial d'un poeta. Per això és lloable la missió dels Amics de la Poesia;
poble que s'oblida de l'estímul i educació de la seva imaginació i la seva sensibilitat, viu
^"iidcmnat a perpètua barroeria de forma i mesquinesa de fons.
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Decoració per a la Danfa de l encens

Ballarines Com una
ens donà interpreta: msses ; fosa excions inoblidables de
quisida
danses orientals i
del segle xvm, miradanses romàntiques.
culosament conservaLa Karsavina ha nat
per a la dansa; el seu
da dins un boudolr
cos és un chefiTauvre
venecià mai obert de
de la natura, amb desaleshores ençà, com
tinació a l ' a r t . La
una rosa que encara
seva forma allargada,
ens parla de l'esclat
esbelta, té la gràcia
suau dels canalobres
de l'adolescent.
d'argent,dels perfums
i el carmí i les perles
com a immancables
Una danya La nota
atributs pastorals,
de l'encens ble esmostra's la senyora
cola de
Lubow Txernitxeva a
ball que a Los AngeLes alegres comares.
les (Califòrnia) té Mis
el famós ballet rus
Ruth St. Denis, ha
on assoleix tan alta
tingut una interessant
categoria de dansant
iniciativa que s'avé
i d'actriu, emulant
bellament amb el casos propis èxits de
ràcter de la dança i
Thamar i Cleopatra.
és la seva presentació
L'exquisida dançarina ru.«a Lubow Tiernil«eva
Però la senyora Luen escenaris decorats
en el ballet Le» alegres comares
bow Txernitxeva no
fantàsticament, amb
ens farà oblidar una
estilitzacions inespedeliciosa temporada de ballets, a Londres, on rades i fins — mirant-ho fredament, és a dir
la genial Thamar Karsavina, al·liada a Niginski. desjuny/damenl. — abusives. P e r ò l'efecte
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Decoració per a la Dança de l'encens

Componien aquell
tresor jocs de superba magnificència, entre els quals hi havia
un servei d'or, del
temps de Jordi i IV
(1820-30), capaç per a
un àpat de cent trenta coberts.
Qualques peces de
la vaixella foren agaLes decoracions
fades a Espanya quan
que posem per exemla desfeta de la faple són la d'una danmosa Armada Invenïa de l'encens.
cible; altres pervenien
de les Índies orienla vaixella de la reina
tals, de Birmà i de la
Xina. Hi figurava un
Victoria d'Anglaterra
plat que pertanyé a
Quan la dita sobiCarles XII de Suècia
fana s'emmaridà amb
i un altre que fou del
•-'I príncep Albert de
rei d'Ava; un pavó
Saxònia-Cobourg, (10
reial format de pedres
de febrer de 1840), la
fines, que hom evavaixella que posseïa
luava en trenta mil
notable dançarina russa Thamar Karsavina.
la Casa Reial anglecreadora de diverses lamoses dainjes
lliures esterlines (750
sa a Windsor, era per
mil pessetes); un cap
vàlua d'un milió i set centes
mil lliures es- de tigre, que tenia la llengua d'or massis i
terlines (uns 42 milions i mig
de pessetes). les dents de cristall; coberts d'or per preu de

conjunt de dança i
decorat és màgic.
EI convencional
realisme ha desaparegut per complet. La
ballarina es mou en
un indret massa veli
per a ésser de la terra i massa pertorbador per a ésser del
paradís.
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Miss Cristina Maitland, la popular actriu anglesa «per sport>, de cinema

vuit mil guinees (200 mil pessetes), i trenta
dotzenes de plats que valien vint-i-sis guinees cada un (550 pessetes).
La magniíica conca d'argent massís que
servia per a posar els vins en fresc, manada
construir per l'esmentat Jordi IV, era una obra
admirable: diu que hom necessità dos anys
per a acabar-la, i dins d'ella es podien encabir, assegudes, dues persones.
Miss Christine En el món cinematogràfic és
: : Maitland : : popularisima la bella actriu
anglesa Miss Christine Maitland, que en la seva vida privada és no menys
que la senyora F. Maitland-Makgill-Crichton,
gran aficionada a la música i intel·lígentissima
coleccionista de mobles vells i pisa vella.
iQuanta de jovenalla l'ha mirada amb emoció en les escenes ombrivoles o gaies on
triomfa la seva elegància, la seva agilitat deportiva, la seva interpretació de les passions!

Mentres tant aquesta fada (que viu a Monzie
Castle, Crieff) frega curosament alguna peça
(Je ceràmica, extreta oportunament d'una vitrina, o porta un misto encès per a abrandar la
pipa domèstica de l'afortunat senyor Maitland-Makgill-Crichton.
Fesleg aris- Sabem que alguns casinos muntotraliqucs daus de la nostra ciutat es proposen organitzar matlnées i vetllades aristocràtiques per a gaudi dels socis i
llurs famílies. La idea és certament bella, car
ben portada pot transformar les nostres banals
festes dites bien en actes verament aristocràtics, en els quals la música, la poesia i l'art hi
donarien el to, tant com la indumentària de les
nostres dames i dametes.
;Oh, quina cosa més divina poder oir una
sonala de Beethoven o un vers de l'Alcover
voltat de les nostres aristòcrates... devotament collades!
GEORGINA

MEMÒRIES
S O B R E L A V I D A DE
MARIA ANTONIETA
PER

1VÍME. C A M P A N , C A M B R E R A
.MAJOR D E L A

REINA

(Continuació)

L

ES manyagueries més absurdes es barrejaven a aquestes pràctiques bàrbares.
Mme. Adelaida, la major de les princeses, era
tossuda i imperiosa; les bones religioses li
deixaven passar totes les seves ridícules fantasies. El mestre de dansa, l'únic professor
d'esbarjos que havia seguit Mesdames a Fontevrault, els feia apendre una dansa, molt en
voga aleshores, que es deia el minuet color de
rosa. Madama va voler que s'en digués el
minuet blau. El mestre s'oposà al seu caprici;
sostenia que a la cort es riurien d'ell quan Madama parlaria d'un minuet blau. La princesa
es negà a pendre la lliçó, picava de peus i repetia: «—Blau, blau». «—Rosa, rosa», deia el
mestre. La comunitat es reuni per decidir
aquest cas tan greu. Les religioses cridaren
—Blau!—com Madama. El minuet va perdre
el nom, i la princesa dansà finalment. Entre
aquestes dones tan poc^lignes de les funcions
d'institutrius, s'hi trobava, no obstant, una
feligiosa que per la seva tendra saviesa i per
les útils proves que en donà a Mesdames, meresqué llur afecció i guanyà llur gratitud:
Aquesta religiosa era Madama de Soulanges,
a la qual més tard les princeses varen fer nomenar abadessa de Royal-Lieu (1).
(I) Aquesta virtuosa dona mori víctima de les furors
revolucionàries. Ella i ses nombroses germanes en reliSi6 foren portades al palibul el mateix dia. En sortir de
U presó, dalt del carro fatal, totes entonaren el Venl
Creator. Quan foren arribades al lloc del suplici no
abandonaren el cant: a cada testa que queia, s'extingia
"na veu del chor celestial; els cants, però, continuaven.
I- abadessa mori l'última, la seva veu restà sola i cada vegada mís sonora feia sentir el piadós verset. La veu
c " s à de sobte: era el silenci de la mort.

Quan Mesdames, molt joves encara, tornaren a la cort gaudiren de l'amistat de monsenyor el Delfi (1) i pogueren aprofitar-se dels
seus consells. Es lliuraren a l'estudi amb
gran ardor, consagrant-hi gairebé tot el seu
temps i arribaren a escriure correctament el
francès i a saber molt bé la història. Mme. Adelaida, sobretot, senti un desig d'apendre immoderat; aprengué de tocar tota mena d'instruments de música des de la trompa (per més
estrany que sembli la cosa és certa) a la
guimbarda. L'italià, (2) l'anglès, les altes matemàtiques, el tom, la rellotgeria ocuparen
successivament els lleures d'aquestes princeses. Mme. Adelaida tingué un moment en
què la seva figura fou ben escaient, però mai
cap bellesa no s'esvaí més ràpidament que la
d'ella. Mme. Victòria era bella i fort gracio1sa; el seu posat, la seva mirada, el seu somriure s'adeien del tot amb la bonesa de la seva
ànima. Mme. Sofia era d'una rara lletgesa; mai no he vist ningú amb un posat tan
esfereït; caminava amb extraordinària rapidesa, i, per reconèixer, sense mirar-les, les persones (Jue s'arrengleraven al seu pas, tenia el
costum de mirar de cua d'ull, com les llebres.
Aquesta princesa era talment timida que res
no tenia d'estrany l'estar en companyia d'ella
diàriament, durant alguns anys, sense que hom
li sentis pronunciar una sola paraula. No
obstant s'assegurava que a l'intimitat d'algunes dames preferides, es mostrava espiritual i
àdhuc amable; aprenia molt, però llegia tota
(1) Pare de Lluis XVI.
(2) El famós autor italià Cario Qoldoni, fou professor d'italià de les princeses.
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sola; la presència d'una lectora l'hauria cohibit
enormement. Altrament, hi havia ocasions
en les quals aquesta princesa tan esquerpa, de
sobte devenia afable, graciosa i mostrava la
bondat més comunicativa; això s'esqueia quan
hi havia tempestat. Tenia tanta por, i cl seu
esglai era tan gran, que aleshores s'acostava
a les persones menys considerables; els posava mil preguntes afectuoses; si veia un llampec, els estrenyia la
mà; per un tro les
hauria a b r a ç a d e s .
Però aixi que la temp e s t a l s'esvaïa, la
princesa reprenia el
seu encarcarament,
son silenci, son posat
ferest i passava davant de la gent sense
concedir atencióaningú, fins que una nova
tronada li tornava la
por i l'afabilitat.
Mesdames havien
trobat en un germà
amat, les altes virtuts
del qual són conegudes de tots els francesos, un guia per a
tot allò que una educació excessivament
negligida en llur infància el feia necessari. En sa augusta
mare, Maria Leck-

hauria agradat aplicar-se al cultiu de les flors
i no podien haver-ne d'altres que les que els
permetia l'ampit de llurs finestres.
La marquesa de Durfort, més tard duquessa
de Civrac, havia procurat a Mme. Victòria les
dolceses d'una societat amable. La princesa
passava gairebé totes les vetllades a casa
d'aquesta nobilissima dama i va acabar per
imaginar-s'hi com en familia.
Mme. de Narbona
s ' h a v i a igualment
aplicat a fer agradosa
la seva intimitat a
Mme. Adelaida.
Mme. Lluïsa feia
anys que vivia retira
da; jo li feia cinc hores
diàries de l e c t u r a .
Molt sovint la veu
se'm ressentia de ta
fatiga del meu pit;
aleshores la princesa
em preparava aigua
amb sucre, me la posava al costat i s'excusava de fer-me llegir t a n t a d'estona,
amb la necessitat
d'acabar un curs de
lectures que s'havia
proposat.

Una tarda, mentrt
jo llegia, algú vinguca dir-li que M. Bertin.
L·l duc de Clumeul, primer ministre de Lluis XV
ministre de les Deszinska, les princeses tingueren el model més peses extraordinàries, desitjava parlar-li. La
noble de totes les virtuts piadoses i socials; princesa sorti precipilSdanient, tornà, agafà les
aquesta princesa amb ses qualitats eminents, sedes i el brodat, em va fer rependre el llibre
amb sa modesta dignitat, velava els torts, que i, en retirar-me, m'ordenà que l'endemà a les
per desgràcia, hi havia massa dret de retreure onze del mati fos a la seva cambra. Quan
al rei. Mentre va viure conservà a la cort de vaig arribar-hi, la princesa ja era fora; varen
Lluis XV l'aspecte digne i imposant, que pot dir-me que a les set havia marxat al convent
mantenir el respecte degut al poder. Les de les Carmelites de Saint-Denis on volia
princeses foren dignes d'ella, i si alguns éssers pendre el vel. Vaig dirigir-me a les habitavils provaren d'atacar-les amb els trets de la cions de madama Victòria; allà vaig saber que
calúmnia, caigueren immediatament rebotuts solament el rei coneixia el determini de madama Lluïsa, que n'havia servat fidelment el
per l'alta idea que hom tenia de l'elevació de
llurs sentiments i de la puresa de llur con- secret i que, després d'haver-se oposat durant
molt temps al projecte de la princesa, fins a
ducta.
la tarda abans no li havia enviat el seu conSi Mesdames no s'haguessin imposat nom- sentiment; que ïa primera havia entrat sola al
broses ocupacions, haurien estat ben de plà- convent on era esperada i que pocs instants
nyer. Els plaïa passejar i no podien gaudir després havia aparegut a la reixa, per a mosmés que dels jardins públics de Versailles; els
... - 1
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els historiadors que m'havien interessat».
Va contar-me que li havien portat el consentiment del rei per a entrar a Saint-Denis mentre jo llegia; es vantava,
amb justícia, d'haver
tomat a e n t r a r a la
cambra sense la més
lleu mostra d'agitació,
malgrat de sentir-ne
una de tan viva, em
deia, que havia hagut
de fer un gran esforç
per a arribar al seu
seient. Afegí que els
Mme. Victòria perdia
moralistes tenien raó
la companyia de la gerquan deien que la felimana preferida; s'aconcitat no habita pas als
tentà vessant en silenpalaus; que n'havia adci algunes llàgrimes pel
quirit la certesa; que si
seu abandó. La prijo volia ésser f e l i ç ,
mera vegada que vaig
m'aconsellava d'anar a
tornar a veure aquesta
gaudir d'un retir en el
excel·lent p r i n c e s a ,
qual l'activitat de les
vaig llançar-me a I s
idees podia satisfer-se
seus peus i, tot besantMme. du Batry
tot elevant-se vers un
li la mà, vaig pregun(Museu de Versallles)
món millor, jo no^potar-li, amb la gosadia
dia sacrificar a Deu ni
de la joventut, si ella també ens abandonaria un palau ni grandeses de la terra, sinó l'amor
com Mme. Lluïsa. La princesa m'alçà, va d'una família ben unida, que, justament, es el
abraçar-me, i, assenyalant-me el sofà on l'ha- lloc on els moralistes que em [retreia han sivia trobada ajeguda, va
tuat la veritable felicitat.
d i r - m e: «TranquilitzeuJo li vaig respondre que a
vos, filla meva; jo no tindré
la vida privada, l'absència
mai el coratge que ha tind'una filla volguda, adoragut L l u ï s a . M'agraden
da, es feia sentir massa
massa les comoditats de
cruelment a la família. La
la vida: aquest moble em
princesa no afegí res més
perd'. Tan bon punt em
al que m'liavía dit.
'ou donat el permís vaig
La vocació de Mme.
anar a Saint-Denis a veure
Lluïsa,
s'atribuí a diferents
la meva augusta i santa
motius: hi hagué la injusmestressa; va rebre'm amb
tícia de suposar-ne un, en
el lostre descobert en el
el disgust de veure's, pel
seu parlador particular; va
que toca al rang, l'última
''ir-me que venia del safade les princeses. Jo crec
fetx i que aquell dia li tohaver descobert la veritacava passar la bugada.
La duquessa de Chateaurome
'—En els dos anys anteble causa del seu deterfavorita de Lluis XV en 1743
riors a la realització del
mini.
meu projecte, he abusat molt dels vostres
Tenia gran elevació d'àlovcs pulmons—va dir-me—sabia que aquí nima, sentia la suggestió de les grans coses;
110 podria llegir més que els llibres destinats moltes vegades m'havia interromput la lectua la nostra salvació i volia repassar tots ra exclamant: «—Això sí, que és bell! això si,
que és noble!» No li era possible fer més que

trar a la princesa de Guistel, que l'havia
acompanyada, i al seu cavalleris, l'ordre del
tei que manava deixar-la al convent.
En rebre la nova de
la marxa de la seva
germana, Mme. Adelaida s'havia abandonat a
violentes extreraositats
i havia dirigit al rei durissims retrets pel secret que ell havia cregut haver de servar
respecte el determini
de la princesa.
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una acció brillant: abandonar el palau per una
cel·la, els rics abillaments per un hàbit de
burell. I va fer-la.
Encara la vaig veure dues 0 tres vegades
més, darrera de la reixa. Lluis XVI, va assabentar-me de la seva mort. •—La meva tia
LluTsa,—va dir-me·—Ia vostra antiga mestressa, acabava de morir a Saint-Denis: fa un moment que n'he rebut la nova. La seva pietat>
la seva resignació, han estat admirables. No
obstant, el deliri li ha recordat que era princesa perquè les seves darreres paraules han
estat:—Al Paradís, de pressa, de pressa, al
galop. — Segurament que encara imaginava
donar ordres al seu lacai.
Mme. Victòria, bona, dolça, afable, vivia en
la més amable simplicitat entre una societat
que l'estimava tendrament: a la casa era tinguda en adoració. Sense deixar Versailles,
sense fer el sacrifici de sa confortable bergere,
complia amb exactitud els deures religiosos i
donava als pobres tot el que tenia; observava
rigorosament els dejunis i la quaresma. Es
veritat, però, que a la taula de Mesdames hom
li feia el retret d'haver-se fet famosa pels dies
de magre, fama que els paràsits assidus als
seus àpats portaven a l'extrem. Mme. Victòria no era pas insensible, certament, a la
bona vida, però tenia els escrúpols més religiosos respecte dels plats que podia menjar
durant eL temps d'abstinència. Un dia la vaig
veure molt turmentada dels seus dubtes sobre un ocell d'aigua que li servien freqüentment per la Quaresma. Calia decidir d'una
manera irrevocable si tal menja era magre o
gras. Va consultar-ho a un bisbe comensal,
el prelat adoptà immediatament un to de veu
positiu i l'actitud greu d'un jutge en última
instància. Respongué a la princesa que havia
estat decidit que, en un cas dubtós corn el
que li posava, desprès d'haver guisat l'ocell,
calia tallar-lo en un plata d'argent ben freda:
si el llard de l'animal es prenia al cap d'un
quart, l'animal era tingut per gras; però si el
llard es conservava líquid, podia menjar-se
sense inquietud a qualsevol temps de l'any.
Mme. Victòria va ordenar la prova immediatament: el llard no es va pendre i la princesa
n'hagué una gran alegria, perquè era extremadament goluda d'aquesta mena de caça.
El magre, que tant la preocupava, li era una
molèstia; per això esperava amb impaciència
el toc de les batallades de mitja nit del dí f

sabte sant. De seguida li servien un bon
arròs amb pollastre i molts altres guisats suculents. Confessava la seva afició a les bones menges i a les comoditats de la vida amb
una franquesa talment amable, que hauria
calgut ésser tan sever en principis com insensible a les excel·lents qualitats d'aquesta
princesa, per a fer-n'hi un pecat. Mme. Adelaida era més espiritual que Mme. Victòria;
però li mancava en absolut aquella bonesa
que és l'única cosa que fa estimar els grans.
Unes maneres brusques, una veu dura, una
pronunciació breu, la feien imposant en excés.
Tenia una idea molt exagerada de les prerrogatives del rang. Un dels seus capellans tingué la dissort de dir Dominus vobiscum amb
un to massa planer; la princesa l'apostrolà
rudament després de la missa per a dir-li que
es recordés que no era bisbe i que fes esment
de no oficiar de prelat.
Mesdames vivien enterament separades del
rei. Després de la mort de Mme. Pompadour
el rei vivia sol. Els enemics del duc de Choiseul (1) no sabien, doncs, en quin saló ni per
quina via podien preparar i provocar la caiguda de l'home que els importunava. El rei nn
tenia relacions sinó amb dones d'una classe
tan vil que era impossible utilitzar-les per a
una intriga de llarg procés; altrament el Parcaux-Cerfi era un serrall en el qual les belleses
es renovaven molt sovint. Hom volgué donar
al rei una amiga que pogués tenir un cercle i
en el saló de la qual fos possible triomfar
valent-se de les insinuacions quotidianes, de
l'antiga adhesió del rei al duc de Choiseul
És cert que hom trià Mme. Du Barry, d'una
classe ben vil. El seu origen, la seva educació, els seus costums, tenien un caràcter vulgar i vergonyós; però se la va fer casar amb
un titol que datava del 1400, j hom va creure
que l'escàndol s'havia salvat. El vencedor
de Mahon fou el conductor d'una intriga tan
Horda. Aquesta amistansada havia estat hàbilment escollida per eixoribir els últims anys
del rei, lassat dels plaers i saciat de voluptats. L'esperit, els talents, les gràcies de la
marquesa de Pompadour, la seva bellesa
regular i àdhuc el seu amor pel rei, no haurien
tingut cap poder sobre aquest ésser gastat.
LI calia una Roxelane, d'una alegria familiar, sense respecte per la dignitat de sobirà.
Mme. Du Barry portà l'oblit de les conve(I) Primer ministre.
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niències fins al punt de voler assistir un dia al
Consell d'Estat: el rei hagué la feblesa de
consentir-hi; ella hi restà ridiculament repenjada al braç del seu setial, i va fer-hi totes les
petites entremaliadures infantils que deuen
plaure als vells soldans. En altra ocasió prengué de les mans del rei un paquet de lletres
closes, entre les quals n'havia reconegut una
del comte de Broglie: digué al rei que sabia
que aquest bergant de Broglie li deia mal
d'ella, i que aixi, almenys per aquesta vegada,
hauria la certesa que el rei no llegiria res escrit en contra d'ella. El rei volgué agafar-li
el paquet. Ella resistí: li va fer donar dos o
tres tombs al volt de la taula que era al mig
de la sala del Consell, i després, en passar
per davant de la xemeneia, tirà les cartes al
foc, que foren totalment consumides. El rei
esdevingué furiós: va agafar la seva audaciosa
amiga pel braç i la posà a la porta sense dir
ni una paraula. Mme. Du Barry cregué perduda la seva privadesa; entrà a les seves habitacions i restà sola durant dues hores, lliurada a la més gran inquietud. El rei anà a
trobar-la: la comtessa, plorant, es llançà als
peus del rei, i ell la perdonà.
La mariscala de Beauvau, la duquessa de
Choiseul i la duquessa de Grammont havien
renunciat l'honor de la societat intima del rei,
per no trobar-s'hi amb madama Du Barry.
Alguns anys després de la mort de Lluis XV,
però, la mariscala trobant-se sola al Val amb
la senyoreta de Dillon, veié que el carruatge
de la comtessa es refugiava al bosc de SaintQermain amb motiu d'una forta tempestat.
La mariscala li oferí sopluig, i es per la mateixa comtessa que sé aquests detalls de la
nariscala de Beauvau.
El comte Du Barry, de sobrenom le roué, i
'a senyoreta Du Barry aconsellaven o, més
ben dit, xiulaven les orelles de Mme. Du
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Barry, segons els plans del partit del mariscal
de Richelieu i del duc d'Aiguillon. Fins algunes vegades la feien maniobrar en sentit
favorable a determinats grans esdeveniments
polítics. Amb el pretext que el patge que
acompanyà Carles I en la fugida d'aquest rei
era un du Barry o Barrymore, es va fer comprar a Londres, a la comtessa Du Barry, el
bell retrat que avui tenim al Museu. Va
fer-lo posar a la seva sala, i, quan el rei indecís respecte del violent determini que li calia
pendre per anul·lar el Parlament i constituir
aquell que s'anomenà Parlament Maupeau,
ella li deia que mirés el retrat d'un rei que
havia cedit davant del seu Parlament.
Els ambiciosos que treballaven la caiguda
del duc de Choiseul es fortificaren per llur
reunió a casa de l'amistansada, i finalment
son projecte reeixí. Els devots, que no perdonaven a aquest ministre el bandejament
dels Jesuïtes i que sempre s'havien oposat a
un tractat d'aliança amb l'Austria, influïen en
l'esperit de Mesdames. El duc de La Vauguyon, director del Delfi (1), li inspirava les
mateixes prevencions.
Tal era la disposició dels esperits quan la
jove arxiduquessa Maria-Antonieta arribà a
la cort de Versailles, en el moment en què el
partit que la patrocinava estava a punt de
caure. Mme. Adelaida confessava en públic
el seu allunyament per una princesa de la
casa d'Austria; i quan M. Campan se li presentà per pendre ordres, al moment de marxar
amb la casa de la delfina per anar-la a rebre
a la frontera, li digué que desaprovava el matrimoni del seu nebot amb una arxiduquessa,
i que, si ella tingués alguna ordre per donar,
no seria pas la d'enviar a cercar una austríaca.

(1) Dísprís Lluis XVI.
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mants i ocells
: sedentaris :
Aquests pobres pardals de
les T u l l e r i e s
cada any s'hi
troben que han
d'implorar la
caritat de les
ànimes pietoses, cada any
hi passen per
dies de prova
amb les fortes
nevades de Paris, i alguns
ot hi J ; ixen la
vida. Però ells
no escarmenen, i prefereixen passar dies
negres en mig
de la blancor
de a neu a
abandonar e s
seus aibres
les seves teuades familiars;
són ocells cago ans, són

En cl j i r d l
de les Tulleries
de París
a l'hivern

ue els tiren
ues damisel·les

Un gran vol d'ucells Irashuman'*
abandonant la terra catalana <l venir
la tardor.
(Fotografia de F. T. preta pel setembre de l'any passat a Hospitalet).

ocells sedentaris.
Ben d i f e rents d'ells són
les orenetes i
els falziots i
tants d'altres
f redolics que
en no sentir
calor ja fugen.
En arribar a la
tardor els veureu a grans vo
lades abandonar les terres
aonhanestiuc
jat en cerca de
climes més calents per a hin
vernar. Són els
ocells traslmmants qui n"
senten cap mena d'amor per
la terra que els
ha vist néixer
i qualque terra
els é s bona
mentre que te
la hi campin
com ells necessiten.

D'ACÍ D"ALIÍ
A Romania ballen la sardana
Heu's aquí com els romanesos varen celebrar llur victòria sobre l'Hongria. En saber-se
a Bucarest la victòria assolida per les tropes
romaneses a Hongria,
la ciutat va empalliar-se tota de les
banderes aliades, i
una grossa manifestació va tenir lloc davant del Palau reial
a presència dels sobirans.
En el bo de les
aclamacions, el poble
va posar-se a ballar
la Hora Unirel, la
dansa nacional romanesa, en la qual pel
que es veu en el gravat, sembla que es
marquen els graciosos
punts de la nostra
sardana.
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poc variats, i d'efectes que exigeixin poca
delicadesa, i pressuposen, demés, una part
més o menys extensa de braç a la qual puguin
aplicar-se.
La màquina descrita està destinada als mancats completament d'extremitats superiors, i
amb què tingui un
peu, qualsevol invàlid
és capaç de fer-la
funcionar, car tota la
direcció se li dóna per
mitjà d'uns pedals als
quals van articulats uns tirants que
mouen un braç superior tan finament i
precisa que inclús pot
escriure, amb tal d'aplicar-li una pluma.

En el gravat que
publiquem pot veure-s'hi a l'inventor,
Mr. ü . Thompson en
l'acte de la demostració davant de personalitats de l'estament
mèdic i governatiu,
menjant per mitjà de
la màquina, els braL a substituta
ços en completa quieL
a
H
o
r
a
U
n
i
r
o
l
dels b r a ç o s
tud. Segurament que
dansa nacional romanesa, igual a la nostra sardana
tots els concurrents
Talment podriem
provaren la suculència d'un plat menjat amb
anomenar la màquina de la qual donem una els peus, abans de firmar també amb els peus
reproducció fotogràfica; un dels més delicats
l'acta de la inaugurai enginyosos aparells
ció. Hom diu que
inventats per a suplir
també s'ha inventat
les extremitats supeun instrument musiriors d e l s descalacal a propòsit per a
brats en la guerra o
ésser pulsat per la
per qualsevulla incimentada màquina. De
dent desgraciat.
resultar cert, amb
aquestes dues últiEn la immensa mames habititats espejoria dels altres, el
rem adquirir matèria
radi d'acció es cirper a una novella incumscriu a una sola
formació gràfica: un
operació o a diferents
dinar amb orquestra
operacions de semels concurrents al
hlant naturalesa o
qual, i els músics aixi
desenrotllament, com
mateix, omplirien llur
són ara: agafar una
comès per mitjà de
eina, una forquilla, etL a substituta dels b r a ç o s
sengles màquines.
cètera, generalment
la maquina de l'enginyer Thompson, iiue ve a auxiliar
fenyes de moviments
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elicas'ment als invàlids de la guerra

E

L Gabinet Allendesalazar, dit de con- tats estan reconegudes, ni cal pensar en els
centració, no és més que Gabinet de
drets de cap altra: això ja seria la cançó de
dissolució. Els representants de les dues l'enfadós. A Espanya sempre hi ha excusa
velles famílies conservaper deixar estar les coses
dora i lliberal s'hi sotgen,
de la manera pitjor i — ja
s'hi esterilitzen mútuaque els agreujaments són
ment, si proposa l'aproautomàtics — de la manera
vació dels pressupostos la
més perillosa. Mentressecció que creu possible
tant, és una delícia de senl'adveniment del poder a
tir el senyor Allendesalales seves mans, la difereix
zar cantant corrandes al
la que creu aqueix adveniCongrés i governant a base
ment remot. Segueixen,
de dir que sí, com un titementrestant les mediatitlla, a tothom que l i venta
zacions, i segueix la conbastonada.
vicció profunda que els
problemes vitals d'un país
L'entitat catalanista La
no s ó n sinó invencions
Falç, ha tingut l'encert de
d'aljfun indigest colaboraretre homenatge a En Bedor de revistes tècniques.
net i En Miralpsíx, posant
Envers Catalunya s'ha fet
en llurs tombes làpides de
prou trametent un goverp a t r i ò t i c a significança.
nador honrat i decidit a
^Com van morir En Benet
l'hòrrid estatge del Passeig
i En Miralpeix? Igual que
d'Isabel I I .
l'heroi catalanesc de la
La qüestió social sembla
cançó hom no pogué acuque, amb un bon governasar-los d'ésser traïdors ni
dor, ja no existeix ni existampoc, d'ésser lladres. 1
E n P e r e Gall
tirà mai mes: potser si que
tan mateix finaren, quan la
autor de la bella co mèdla dramàtica
a la mentalitat política de
vida els era prometedora,
CBMU debruixa
Madrid hom creu que a'
finaren d'aquest mal graCatalunya només hi ha trasbals social quan
víssim que és un ideal. Si enlloc d'ésser
el govern el subvenciona, és a dir, que la
patriotes haguessin comprat vots amb les
qüestió social és, com les eleccions o la presobralles dels jocs prohibits, per a l'elecció
sentació dels pressupostos una farsa més de
d'un imbècil qualsevol, parlamentàriament
bon govern. Per enterrar la qüestió política
mut i políticament baldat. En Benet i En
catalana, és possible l'aparició d'una nova
Miralpeix no haurien trobat una mort, el quamartingala: fins ara hom havia dit, dels escons lificatiu de la qual està dins la consciència de
o del banc blau estant, que aixó de les nacio- qui ens llegeix, sinó que els mateixos que són
nalitats era un somni medieval, i que mai
responsables de llurs morts els haurien gloriserien desglosades dels estats unitaris, etc; ara
ficat i elevat a la categoria d'exemple cívic.
podrà dir-se que com que totes les nacionali; Ésser catalanista, quan es pot ésser d'En
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La Cierva o de l'Alba! jDeixar-se entabanar
per la hidra separatista, i en uns moments que
era empaitada per una mala fi de gent de peu
i de cavall! Però, al capdavall, tan mateix, si
es perderen dues vides, alguna cosa, alguna
noble saba en va glatir a Catalunya...
Les eleccions, a Catalunya, han estat —singularment a Barcelona — un nou plebiscit de
significació inequiveca. Te, no cal dir-ho,
importància cabdal l'èxit de la seu preponderant de la nostra raça: Barcelona, que és, per
la mateixa estructura de la seva població, flor
de totes les terres de Catalunya, exerceix un
positiu guiatge, i constitueix, per als altres el
nucli representatiu i obirador que tot ho colora
i penetra. Altrament el municipi barceloní,
te infinites possibilitats de grandesa, bellesa i
justícia sota la cura generosa d'un ideal verament constructiu i patriòticament enfervorit
com és el nostre. Barcelona te dret a ésser
un dels centres més nobles i més gentils
d'Europa, i només mitjançant la nostra ciutat
cosmopolita podem internacionalitzar un sentiment d'atenció ben destríada envers les empreses de la nostra raça. Des del punt
d'esguard de la que podríem dir-ne prova nacionalista, el resultat de les eleccions a
Barcelona és terminant; i si els polítics espanyols tenen el més elemental respecte a la
voluntat democràtica, no és dubtós un ràpid
avanç, per les vies legals, de la voluntat catalana. El nou Ajuntament que haurà de perfilar la definitiva fesomia de Barcelona, i preparar la magna Exposició, te la missió í el deure
de fer-se històric.
En altre lloc hom parla de la festa de Cultura Catalana al Liceu i de la inauguració dels
Amics de la Poesia. Ambdues iniciatives
~a part de la seva intrínseca valor artística—
assenyalen que li ha arribat l'hora de la
decadència a la castellanització d'una part del
nostre petit gran món. L'adherència a un
eastellà dubtós per part d'un miler d'avesats
1 avesades a una determinada llegenda, ha
estat més eficaçment minada, cal reconèixer-ho, pel nou prestigi de la cultura catalana
~incloent-hi, com és natural, la política—que
no pas per certes modestes sàtires d'un caràc'er gairebé sempre menestral. Hi hauria molt
a dir sobre aquest tema; però, tot i reconeixent les atenuants que hom voldrà (aquell
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mateix snnbisme de les classes altes que
feia parlar a les russes en francès, en el segle xix; l'haver-se rebut la instrucció en castellà; la fusió oficial del castellà; la necessitat,
en un petit gran món encara no prou complex
ni refinat, de trobar un procediment simplista
i mòdic per a distingir-se, etc.) no deixa
d'ésser evident que el dia que les nostres
classes altes parlin català gentil, contribuint a
engentílir-lo, deixaran de posar-se en ridícol
davant els castellans.
Els temporals han batut paorosament la
mar i han ofert a les nostres costes espectacles de grandiositat escabellada, i devegades
tràgica. A Barcelona, caus humans fets de
rebuigs — vividament descrits en una de les
narracions de VArgelaga florida d'En Roig
i Raventós —han estat envaïts per l'aigua
revoltada. La viciosa pràctica ilegal d'aixecar
aquests estatges ran de la mar ha causat de
bell nou escenes de desolació: la caritat barcelonina, gairebé tan pròdiga com la nostra
imprevisió, ha auxiliat a aquelles tristes desterres humanes que viuen temeroses i atuïdes
al marge de la urbs.
En la memòria de tothom encara la bella iniciativa i nobilissima tasca de l'Albert Rusinol
amb motiu dels estralls de la grippe, aqueix
gran patrici barceloní ha proposat, amb universal aplaudiment, la més lloable destinació
del diner que és més vigent de sanejar, és
a dir, del que procedeix del joc. L'Albert Rusinol, president a l'ensems de la Societat
Econòmica dels Amics del Pals i del Círcol
Eqüestre proposà — i fou admès pels cercles
mundans barcelonins, amb bella unanimitat —
que aquells cabals fossin dedicats a l'erecció
de cases barates per a la soferta dependència
mercantil, tan flagellada per l'actual encariment de la vida, havent de realitzar la idea
la S. E. d'A. del P. que gaudeix de tant de crèdit ciutadà. Ignorem, a hores d'ara, per quins
meandres anirà l'espinosa qüestió de la reglamentació del joc, però la nova i lloabilíssima
iniciativa d'En Rusinol mereix la més completa
consagració.
Ignorem per quin motiu, cada vegada que
hom parla del futur endegament honorable,
per una o altra via, dels cabals del joc, tothom
interromp dient: — i l com s'ho farà per sobre-
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Vista parcial del barri de Pequin després dels darrers lemporals

viure la U. M. N.? — Aquesta entitat, la més
divertida de Barcelona 5 com s'ho farà per
a mantenir diputats a aquells subjectes com
X, Y i Z, per qui van interessar-se tant croupiers i papellones? — Si els esgarips d'aquesta
caricatura inversemblant que es diu Marti
i Ventosa, o l'eloqüència imponderable del
senyor Pons i Tusquets, o les espontànies
ovacions que hom fa al Sala, o els maquiavelismes d'aqueix trànsfuga universal dit Olèrdola — avui, però, massa encaparrat per l'esdevenidor dels cafetins — no ho adoben, ^com
s'ho farà l'al·liança franc-masònico-comiteista
que monopolitza la bandera espanyola sempre
que es tracta de dur-la a la derrota i al
ridícul?—Ignorem per quin motiu hom sent
dir aquestes paraules, a tot arreu on hi ha
barcelonins que conversen.
Recordem, entre les obres estrenades darrerament Cavall de bruixa, prometedora, interessant creació de Pere Geli, rebuda amb gran
simpatia; Píssí?o//fs, de l'Escaler, molt aplaudida; L'Anima és meva, de Guimerà, que ha
motivat continues ovacions al genial autor de
Mar I Cel per motius no solament literaris,
sinó també patriòtics: sense ésser una de les
produccions cabdals del gloriós poeta, revela

iFol. Segarra \

prou l'urpa del lleó; en Rusinol, sota el títol
£ / 5 Immortals ha estrenat a Romea un ajust
català d'una coneguda comèdia de Flers i
Caillavet.
MÚSICA. — Darrerament en el Palau de la
Música Catalana el Trio de Barcelona, la
notable agrupació instrumental retornada
fa poc d'Amèrica on ha conseguit remarcables èxits, donà un concert en el qual, ultra
diverses obres del seu repertori, estrenà la
composició Pensant amb FAlbiaL·, d'En
Marià Perelló, violi del Trio. Tant l'autor
com els intèrprets aconseguiren generals
aplaudiments, constantment renovats durant
el concert.
L'Andreua Fornells, la ben coneguda sopran i En Baltasar Samper, un dels nostres
més distingits pianistes, donaren també al
Palau una selecta sessió. La Fornells ens
feu oir algunes noves cançons força belles i
força ben dites, complaent-se el pianista en
donar-nos a conèixer mantes peces de Debussy, Ciryl Scott i altres autors moderns
encara desconeguts de nostre públic
L'artista sabé traduir bellament al piano, la
gràcia, el sentit i les troballes sonores de lt's
obres interpretades.—X.
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L mes de febrer comença, internacionalment, amb anuncis de tempesta. La
qüestió dels inculpats alemanys apassionà
l'opinió germànica i la dels Estats aliats. Insistí l'Entcnte a reclamar els culpables, i presentà a Von Lersner, representant del Govern alemany a Paris, la llista dels
reclamats, que pujava a
prop d'un miler, i entre els
quals hi havia prínceps i
alts personatges. Von
Lersner es refusà a rebrer
i a trametre la llista, al·legant escrúpuls de la seva
consciència patriòtica (5 de
febrer).
Aquest gest teatral produí als paísos aliats forta
emoció. Però el Govern
de Berlín desautoritzà Von
Lersner i envià al doctor
Wayer, encarregat de negocis alemanys a Paris,
que acceptés la nota dels
aliats i la trametés tot seKuit.

els tribunals d'Alemanya, constitueix per a
aquesta una humiliació.
*•• Així mateix han cedit els aliats pel
que fa a l'extradició de l'ex-Kaiser. En llur
rèplica a la nota d'Holanda, a la qual el Govern de
La Haia es negava rotundament a l'extradició, els
aliats, tot ratificant llur
anterior text, demanaven
que, almenys, el Govern
holandès fés sortir d'Amerongen l'ex emperador
i l'internés.
Per ara i tant. Guillem
d'Hoenzollem s e g u e i x
hostatjat al castell d'Amerongen.

A Rússia, la tràgica i la caòtica, els exèrcits
blancs han sofert noves
derrotes. Militarment la
victòria dels vermells és,
L'Almirall Kollchak, que es suposa alusellat
fins avui, indiscutible. Els
per les tropes bolievlstes
bolxevics ofereixen la paA mitjan febrer, la nuvolada s'esvai. Els radoxa d'uns socialistes marxistes i comunisaliats cediren. El parer de Lloyd George i de tes que triomfen en el terreny militar i fracasNitti s'imposà al de Millerand. Dos contra sen en el terreny econòmic.
un, i qui té més vots guanya. El cas és que
La desfeta de l'exèrcit de l'almirall Koltchak
el dia 17, l'Entente notificà al Govern de Ber- a les terres siberianes ha tingut un epileg dralín que s'avenia al jutjament dels culpables màtic. Els revolucionaris d'Irkurst exigiren a
per l'Alt Tribunal de Leipzig, tot reservant-se les restes de les tropes blanques que els fos
'"apreciar si aquest procediria de bona fe; i en remès l'almirall, i en tenir-lo en llurs mans
cas que DO hi procedís, insistiria a exigir la re- l'afusellaren (7 de febrer). Després s'ha dit
mesa dels inculpats.
que la nova era falsa i que Koltchak és viu.
La premsa francesa no restà massa contenta Però tot fa cretft que la nova falsa és la que
de la solució, i la premsa pangermanista tam- desmenteix l'afusellament. Ara, com en temps
poc en restà gaire, per creure que el jutjament passat, la llegenda de les resurreccions floreix
dels súbdits alemanys acusats, àdhuc davant a la terra russa, tota plena d'espectres inquiets.
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El nou president de la República francesa, Mr. Deschanel acompanyat de Mr. Poincar*, dirigint-se
a VEIlseu, per a rebre els poders

Aprofitant llurs èxits militars, el Govern de
Moscou ha prodigat les ofertes de pau, iniciant negociacions amb els Estats veïns. Per
ara, només ha aconseguit fer la pau amb Estònia (2 de febrer). Les negociacions amb
Letònia, i sobretot amb Polònia, són de resultat dubtós.
Als Estats Units, la qüestió del tractat
de Versalles no ha millorat. Segueix la crisi,
i ben forta. Durant el mes de febrer, més aviat
s'ha agreujat.
Mr. Wilson, molt millorat de la seva malaltia, ha reprès la direcció dels afers. El nou
periode de la seva activitat el marquen dos
actes d'una certa violència, l'un relatiu a la
política interior, l'altra a la política exterior.
Dos actes que han estat dos cops de puny.
El primer cop ha tombat mister Lansing, secretari d'Afers estrangers. El president l'acu-

sà, amb una dura lletra, d'haver-li usurpat les
funcions presidencials, per haver convocat el
Consell de ministres durant la malaltia de
Mr. Wilson.
El segon cop anà contra els aliats, a qui
acusà d'haver prescindit dels Estats Units en
l'afer de l'Adriàtic, enviant a lugoeslàvia UIIÍI
mena d'ultimàtum per fer-li acceptar la fórmula de Nitti, que és força diferent de la fórmul.i
de Wilson. D'aci n'ha vingut una polèmica
diplomàtica un poc agre. Però el fet és que
els aliats, començant per Itàlia, han retirat la
fórmula italiana que lugoeslàvia ha refusat i
contra la qual s'alçà enèrgicament el president
dels Estats Units.
I mentrestant, el tractat de Versalles segueix
ficat, amb aigua fins al coll, dins el pantà diles reserves votades pels senadors.
A. ROVIRA I VIRGILI
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PUBLICACIONS:
La Veu de Catalunya
Agricultura: Gaseta Catalana d Art Dramàtic
Catalunya

Marítima

0 Ací d Allà: Arts I Oficis
Enciclopèdia Catalana
Economia i Finances
Biblioteca

Catalana

Biblioteca L i t e r à r i a

Impressions comercials i de luxe : Especialitat
en tot ço que sigui en c a t a l à

- j N o s e a ï tan indlscrelo!
-Para nadle es un srcreío
que debe Inés su hi'rmosura
a la crema PECA CURA.

Sabó, l'50. - Crema, 2·40. - Polvos,
2'40.-Aigua Cutània, 5'50.-Aigua de
Colònia, 3'50,5'50, 9 i 15 pessetes,
segons frase. - Locions pel cabell,
5'50, 6'50 i 20 ptes., segons frase.
ULTIMES CREACIONS
PRODUCTES SÈRIE

ADMINISTRACIÓ:

Escudellen. 10 bis : lelélon 1841
S E C C I Ó D IMPREMTA:

Mallorca, entre 257 1 259 : lelélon 581

BARCELONA

IDEAL

Acàcia - Mimosa • Qinesta • Rosa de
Jericò • Admirable • Matinel • Chipre
Rocio Flor • Rosa • Vértigo • Clavel
Mugaet • Violeta • Jazmín

Sabó, 3.-Polvos, 4.-Loció, 4'50,6'50
i 20 pessetes, segons frase.
Essència per al mocador, 18 pessetes frase amb capsa.

CORTÉS GERMANS
SARRIÀ
(Barcelona)
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Ricart & Pérez, S. A,
ENGINYERS-CONSTRLCTORS DE
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Motors marins de 9 a 200 H P . : Motors fixos

de 1 a 78 H P . : Motors agrícoles i lo-

comòbils : Grups electrògens fins a 80 kw.
Moto-bombes i moto-compressors, e t c .

" REX

99

Demanin-se pressuposlos i ofertes a la

S. ü. DíLS MOTORS R I U T S M

Amics tallers i Successors de VALLET & BOFILL. S. en C

Oficines i tallers: Borrell, 236 a 244 í Rosselló
Telifon 1M1 O.': Direcció Iclegríillca I lelcf. •RIP·
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ESPECIALITATS

=

UL^EREIS PER A A U T O
M O N T U R E S C O N X A : MONT U R E S G A L A L I T H E : MONT U R E S X A P A D E S D'OR D E
18 K I L A T S : C R I S T A L L S
TÓRICS : C R I S T A L L S F E L E GICH : BINOCLES T E A T R E
B I N O C L E S C A M P : BARÒMETRES : TERMÒMETRES
ESTOIGS: LUPES
CADENES
ORADL'ACIÓ
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IHHIHHHUJ.ÓPTIC-FABRIGANT
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