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PREU:

la cua. Tots som una colla de tabalots, tots
tenim mans i peus i altres parts grolleres ;
peal) CLARISME no és solament tabalot,
ni té solament letge : peró necessita el fet
ge, per a viure plenament.. I_Tn home que
fos tot ironia, o tot filosofia, o tot candi

desa,; o tot ingenu'itaç
un
•

monstre ;

peró

un

o tot rnurrieria,.seria.
home ha de tenir de

tot, i cada cosa al seu lloc tot está bé a
la seva hora : i aixó és ordre i riquesa i ple
nitud.
Un tercer vell ens ha dit que no es veia
allá on anava CLARISME, que pensava,
qué opinaya. Efectivament CLARISME
ni anticomunista, católic
no és comunista
ni anticatólic : és cor obert, esperit obert :
entre'els qui el fem, uns són grocs i altres
vermells; n'hi ha que ahir eren vermells i
avui encara no són grocs, peró són verds
i demá potser seran blaus, i demá passat,
qui -sap, qui sap les evolucions de criteri
que s'hauran operat, segons els medis, les
rea'ccions, les predestinacionS... Ara, aixó
sí, sabem que tots ens creiem sincers, no

bles, francs, respectables i respectuosos, que
estimem fraternalment per damunt de la
grandária, punxegudesa o camussor del nas
respectiu, o de la respectiva alçária corpo
ral, o... de l'opinió política, social o reli
giosa que cadascú té en el moment actual,
tot i bregar tots per a descobrir-ne raons
i contraraons. Som joves, ho sabem ; mi
ho sentim les opinions. nostres són
llor
toves, blanes, no en tenim, gairebé, sinó
per voluntat de tenir raó, de posseir cri
teri : ? quin será aquest criteri de cadascú
de nosaltres, si mai arribem a posseir-ne
tant que arribem a declarar o creure que

-

ens

«qui
que

no

qui

pensa

com

jo

pensa

malament,

o

és amic meu és enemic» ? Ara
som amics sense que calgui
ni dissimular-nos les opinions respectives
ni comprometre'ns a mantenir-les o a va
riar-les, sense obligar-nos sinó a la since
ritat..La joventut i la since-ritat són indes
triables !
Ens sentirem mai posseits per l'excés de
criteri de tenir per enemic qui pensi dife
rentment que nosaltres? Si passem del senY
com

no

ara, tots

•

a

la

senilitat, segurament

que

ens

espanta

les diferencies de criteri, com veiem que
s'esdeN-é als vells. Peró aspirem, ara com
ara, a la máxima fermesa de conviccions,
perque la creiem própia de la joventut mi
llor ; peró també creiem propi de la millor
joventut el máxim respecte a les diferencies
sinceres i espontánies. La nostra brega pel
nostre criteri és com una lluita a descobrir
nos per dins. Mateix que d'infants ens me
ravellava tot el món exterior, la nostra pró
pia veu, els trets físics de la nostra perso
na, avui anhelem de conéixer els trets mo
rals de la nostra personalitat ; i en la figura
de la nostrá ánima esperem de trobar el
nostre criteri més pur, i en el criteri que
més respongui a la nostra consciencia es
perem de descobrir els trets de la nostra
ánima. I cadascú de nosaltres, joves, tots,
respectarem les diferencies morals sinceres
del proTsme, com respectem les diferencies
naturals de les nostres respectives fesomies
individuals externes.
Audácia per a descobrir i seny per a res
pectar !
ran

Dibuix

Antifrivolitats
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El gep i la biga
Corser, penya-segats, insignificança, ac
titud, són mots que sortiren mal ortogra=

En el Bar Automátic

fiats, que s'escaparen al nostre
el n.° 2 de CLARISME, i que

gués deixat imposar la sintaxi anglesa con

nunciat els nostres atents
díssims.

Als joves catalans, als qui no havem lli
gat la nostra naturalesa ni els nostres in
teressos morals ni materials a ,cap partit,
alló que_ens fa més efecte en aquest món,
és de descobrir que a Andorra, al Rosse
lló, a les Balears, a Valencia, a Alguer,
parlen com Llull i,Ausiás March, igual que
els catalans. Que les dretes i les esquer
interessin ?
res per elles faran o que no ens
No! Ens interessa tot, i ens ho farem quan
arribará l'hora. Peró no podem veure sen
se vergonya que catalans, andorrans,
ros
sellonesos, balears o válencians siguin re
negats o que es desinteressin els uns que
ho siguin els altres! D'aixó n'haurem de
parlar. La política ens interessa, peró la
naturalesa és més forta, ens interessa més!

Simpátic Bar. Un altre s'hauria posat el
nom

corrector en
ens han de=

portal

Al
\

de

casa

amic. Arribem a casa,
la porta, hi ha un camió que carreka

aig amb

i, a
quelcom.

un

meu

_

—Quin carnió,
—Sí, és
—Peró,

noil—em diu.
ordinari.
de vegades, els ordinaris són
un

els bons!
o ordi
el
material
;
peró
construcció
o
de
nari de
propietari
és
que
el
seu
que jo volia dir-te
fa d'ordinari. És el que tu segurament en
dius «recader» ; l'ordinari tampoc no fa
«recados» sin,(5. encárrecs.

—Bé, aquest camió pot ésser bo

lapones

un

altre que s'ha

la catalana. En el Bar Automátic, una
una lliçó per als qui
volen emprar Caldo pensant que no será
compresa a Catalum .1, la paraula catalana

placa anuncia Brou. Es

Qüestió de gust
Grácies al liberalisme i antidictatorialis
me, que és probitat científica de Pompeu
Fabra, els plurals vasts, bascs, casts, ex=
hausts, que són molt castissos, i els vas=
tos, bascos, castos, exhaustos, que són tan
moderns com bueno i hasta i alcang, són
deixats a discreció dels autors. Peró els cor
rectors de proves, que generalment no han
passat de la primera edició del. Diccionari
Ortográfic, exerceixen una mena de dicta
dura a favor deis discos per discs, i la ma
joria. deis nostres periódics Ilueixen amb
grans titulars aquest plural ja superat per
les noves revisions dels Diccionaris i Gra
mátiques oficials. Nosaltres hem sentit par
lar en públic un escriptor com J. H. de Se
garra, que no es deixa pas dur per la gra
mática més que pel gust, i malgrat els anys
que fa que els correctors li fan publicar
.stos, etc., ádhuc pronunciant, que
és, sembla, on hom recolza la raó princi
pal deis .-os contra .s, Segarra no gosava
pas dir refrescos, sinó refrescs. Es clar que
pe
=os és correcte en bragos, fixos, nassos,
ró ja és hora que els correctors de llibres i
periódics es fixin en les darreres edicions
dels Diccionaris considerats oficials.

d'Automátic Bar,

tra

llegidors. Agrai=

Superpolítica

Brou.

La Ilei de la inércia
El nostre amic Pruna, a qui
Ilegir el Sumani de CLARISME
'

fer
Secció
de fuetades : Camins. Secció de vergassa
des : Antifrivolitats. Secció de xurriacades :
Polémica. Secció d'esquilades: AntI=Be.
Secció de Bibliografía. Secció de Bells in=
drets... No va acabar de Ilegir la llista de
seccions per dir, illuminat, qué fariern un
Diari de «Sessions». Els qui diuen «com
parativa» per «cooperativa», són Prunes que
han sentit a dir moltes vegades «compara
tiu» i «comparativa» abans de sentir «co
operatiu» i «cooperativa».

A la

vam
:

impremta

(fent un encárrec).—A compon
tipus del cos sis.
Impressor (prenent nota).—...cuerpo seis.
Client.—Home, ja no estem sota dicta
dura ni monarquia casiellanista.
Impressor.—Bé, veureu, jo sóc cosmopo
Client
dre amb

lita i no tinc cebes.
Client.—És que rió és qüestió de cebes
ni d'alls, sinó de dignitat i fins de simple
sentit comú, i d'un mínimum de nas co
mercial. Si sou cosmopolita o políglota, no
ho sembla, perqué el políglota se'n fa per
a servir en
la !lengua de cada client. El
que sou; i siguem claristes, és un catalá
lingüísticament invertit, que feu de caste
llanista dintre de Catalunya ; i un mal co
merciant, pesqué en els moments actuals
els catalans invertits fan molt de fástic als
catálatis normals, que són els millors dients
que podeu tenir. Jo, ara mateix, us con
fesso que m'han fugit les ganes de fer-vos
l'enciirrec fziue us deia.

En el tren
bitllet, si os plati.

Joves i vells.
—El

-

—Abonamerit.

—Qué

heu- dit,al revisor de bitllets ?
—Que tenia abonament, no pas abono

he sentit que feieu vós.
no li dic «abono» no
m 'entén.
—I per qué m'ha entes a mi ? Que tinc
un do especial ? No val a ésser tan moltó
i a dllulpar-se en els altres.
—Bé, deixem-ho córrer... Voleu tancar la'
«ventanilla» ?
—La finestreta?
—Sí, la «ventanilla».
—Si em dieu que tanqui la finestreta, jo
entendré que l'aire us amoina i que...
—Ui ! Quants romanços. Aviat no ens
entendríem vós i jo. Heu de saber que per
catalanista conscient, de tota la vida, no em
guanyeu ni vós ni ningú, i no puc adme
com

—Home, és que si
••¦

Decorada de

N.° 3

ventall, pintada

Per

NOMURA SOTATSU, 1576 -1643
-

L'obra i !'autor
El projecte del nostre escultor M. Hugué,
de plasmar en una v.aca cega la perennitat
de l'obra de Maragall,, actualitza el tema
sobre la importáncia de l'obra i de l'autor,
a favor de l'obra. Está molt bé que no s'o
blidi l'autor, el seu nom,—la seva vida pri
vada i tot, que pot servir magníficament a
un altre autor, a un novellista,—i seria un
atemptat a la história l'oblit de tota dada
data o altra. Peró el Quixot, l'Eneida, l'O
dissea, la Biblia, fan més de pes que no
pas l'anécdota o les anécdotes de llurs au
tors. Per aixó pensem ara, que Xavier No
gués, que pot saber on para una escultura
de. Fontbona, magnífica per a perpetuar
en Els Xiquets la memória de l'obra del seu
autor, ens hauria de descobrir-ne el para

CLARISME:

DE

Camins

JOVENTUT
No ho són tots els qui hi són ni hi són
tots els qui ho són, de boigs, a Sant Boj.
No són joves tots els qui volen ni s'ho pen
sen tots els qui ho són. La joventut és un
estat de grácia. El jove auténtic n'és es
pontániament. Entre els qui fem CLARIS
ME n'hi ha que no se n'havien adonat fins
ara, fins ara que fent CLARISME han to
pat amb actituds de vells que es pensaven
que eren joves, i amb actituds de joves au
téntics que mai no n'havien gallejat.
Un vell—i mai no ens referim a l'edat
havia fet l'e
ens ha dit que CLARISME u
fecte d'una estafada. 1 ens ho ha demos
trat : per deu céntims li donen «La Van
guardia» del diumenge, que pesa deu vega
des més que no pas el CLAR1SME, o per
Rambla», que
20 céntims pot comprar «La
porta articles quilométrics, o bé «Ahora»,
amb un feix d'illustracions, centenars de
«sants». L'esperit de CLARISME no li ha
dit res. I ha taxat el periódic com a cosa
material.
Un altre vell, alludit a Anti-Be, ha pres
aquesta part de CLARISME pel tot. Ha
agafat el raye per les fulles o la vaca per...

ADREÇA

20 CÉNTIMS

dor. Trobem molt bé que l'efigie i la data
de la vida humana de l'autor figuri en un

peró aquest, ens sembla,
recordar, sobretot, l'obra.

monument ;

ria de

hau

"L'homme stupide"
un llibre de Charles Richet, humanis
francés,
professor de biologia a La Sor
ta
bona, en un mot, eminent home de lletres

És

i de ciéncies francés. Una de les proves que
Charles Richet dóna, en aquest llibre, so
bre l'estupidesa de l'home, és el fet que,
existint l'esperanto, solució meravellosa mo
ralment i tecnicament perqué s'entenguin

els homes de parles diferents, la humanitat
s'entesta a debatre's inútilment en el poli
glotisme imperialista : antiuniversalista. Pe
ró l'estupidesa puja encara de grau quan
és qüestió de gent que malda contra la im
posició d'un idioma estrany, com ara els
bretons, escocesos i irlandesos, i empren,
per a combatre'n la imposició, l'idioma im
posat ; qui diu nacionalistes céltics, diu na
cionalistes gallecs, bases, catalans, que dis
cuteixen en castellá sobre la manera d'alli
berar-se'n. Richet trobaria, en aquest cas,
l'estupidesa de no emprar l'esperanto, do
blement greu. I a nosaltres ens cou tripla
ment perqué hi ha catalans que la cometen.

tre...

—Míreu,

discutiré pas que sigueu
gran patriota, un home
conscient, peró no val a treure les urpes
quan us retreuen una apatia, massa gene
ral, que no podeu negar i que ens rebaixa
a tots plegats. Per vergonya, sou a milers
els catalans ja grans, que no voleu adme
tre que cap jove us doni consells, i defen
seu
arreu les nostres llibertats, la nostra
'lengua, emprant mistificacions que ens en
no

efectivament

us

un

grillonen espiritualment.
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NARGÓ

DE

COLL

per Mercé Rodoreda
als ulls de tothom el soterrani tétric ami)
d'ossos, i aquell pilot d'unces,
un pilot

poble

El

A 18o quilbmetres de Barcelona, a 77 de
Calaf i a 33 de la Set', es dreça, acimbellat
dalt d'un pujol, el poblet, d'un miler escás

lluint al sol.
El territori és muntanyós, com ja hem
dit, i barrancós. El travessen, ultra el Se
gre, els torrents anomenats Pinya, Nargó
i Massana.
El comerç típic de la susdita localitat,
aval!, comen:
era l'exportació de fustes riu
camions
que tot ho
han
ben
mort
els
que

,

d'habitants, Col! de Nargó.
Rs' un poblet pobre, dintre

cir

una vall

cumdada de muntanyes. La gent hi té un
aire cansat, i les cases hi són tristes quan
els núvols s'ajeuen dalt dels cims, quan
el
cau la tarda, i quan, a les nits, hi xiscla
«duc».
Perb, en fer-se de dia, aleshores que, de
la serralada, baixa l'airet fresc, perfumat
de romanins, i branden les romegueres de
móres glauques, i la gent et dóna el «bon
dia» amb aquell punt de cordialitat cairada
de stimidesa, sembla que dalt del pujol
vestit en la seva base d'oliveres cendroses,
un pare de
que dansen al bat de l'airet
la
mamada
hi hagués
sitjós
amb
cases
de
suro, ben
bastit un pessebre
acostadetes en perfecta companyonia, amb
la dona allá baiX, al riu,_ que renta, i el pa

empolseguen.

—

rell de bous que solemnialment llauren, i
aquell ruc tan mansoi que duu a l'esquema
feixos de llenya que el colguen i que el fan
caminar hanzim-banzam.
I els balcons de fusta coreada per tants
d'anys i per tantes de torbonades desafiades
valentament, els balcons que coneixen el
camí que fan els llamps, que no s'espaor
deixen amb el retruc dels trons, i que s'ad
miren de tornar a veure les muntanyes quan
la boira se'n va, es guarneixen ami) el groc
esclatant deis penjolls de panotxes, arra
presumas; els
cades vistoses que Ilueixen
per la
pintats,
marcs de les finestres són
d'és.ser
glorieja
fadrina o mestressa que es
endreçada com cal, d'un blau esbl-aimat
que
les

ennegreix més, contrastant-hi,
façanes de pedra que ja no poden és
encara

més brunes.
Els carrers són costeruts, empedrats de
palets de riu, que, rabiüts, et punxen en
trepitjar-los ; i et sobta, en passar davant
el
de les entrades ombrívoles a l'hora que
ten
de
fem
aquell
bat
arroenteix,
sol tot ho
dre, i el renill d'una euga, i el bram per
llongat, ploraner i colpidor d'un pollí que,
des de l'entrada, convertida en establa, fa
entrar.
els honors de la casa a qui hi vulgui
ser

La seva altitud aproximada sobre el ni
vel' de la mar és d'uns 543 metres. Afron

Montanicell
ta el terme pel N., amb els de
i Sallent ; a l'E., Organyá, Fígols, Perles
i Cambrils; al S., °liana, i, a l'O., Vall

darques i Peramola ; i el Segre, que té el
naixement sota del Puigmal, s'encar
rega, amb la seva cinta blavenca, d'em
bellir el paisatge que les muntanyes ferés
tegues, altives i indomtables, fan rude.
seu

Cap

a

l'any 1896, aproximadament,

.

Entre aquesta població i Organyá, un
camí de carros s'ajunta a la carretera per
mitjá d'un pont, famós, anomenat d'Es
pia o d'Espí, i des del qual, els carlins,
després d'assassinar-lo, l'encaren el cos del
capitost Caries d'Espanya, que, recollit,
després, fou enterrat en el fossar de Col!
de Nargó el 7 de Novembre de l'any 183o,
del qual lloc fou exhumat més endavant.
Afirmació un xic dubtosa, puix que segons
princi
altres dades cal creure que la part
no
d'Espia
pont
pren
el
palíssima que hi
el
norn
d'Espanva,
Caries
és certa, i que
Nargó,
del qual va lligat amb el de Col! de
amunt del
més
xic
riu
bon
fou llençat al

una

esllavissada féu desaparéixer,
durant la nit, l'hostal deis Espluvins, que
el Segre engolí junt amb totes les perso

esment que
Com a nota curiosa cal fer
seva novel
Pio Baroja, abans d'escriure la
respectiva
la en dos volums, anomenats
«Humano
enig
ment «La senda dolorosa» i
dirigida
al
se
!letra
ma», demaná en una
dades
les
cretari de Coll de Nargó, totes
referents a Caries
que poguessin donar-li,
d'Espanya, les quáls reproduí fidelment,
imaginació exu
encara que després la seva
creá
i creá, sense
berant, de bon novellista,
anar
el
cap
'de Carles
brida ni mesura, fent
tallá, no
d'enterrar
d'Espanya, que abans
Pilats.
a
d'Herodes
se sap qui,

L'església

vello

mica d'es
Coll de Nargó hi viu girat una
amb el seu
quena ; peró l'església vella,
riu. Col!
se'n
~panes,
campanar sense
de llegir
després
café,
de Nargó es tanca al
diaris que entren al poble
o no llegir els
«Publis», nou «Opinions»,
i que són : dues
«Vanguárdies», per honra
i una rastellera de
que frueixen, da
i glbria deis encrostats,
els dos diaris primera
munt deis qui reben
superioritat innegable,
ment esmentats, la
més de paper.
per a ells, d'uns quants fulls
—Prensa

burgesa I—diu

en

to

despectiu

un

també n'hi
comunista del poble—perqué ací
seu ideal
del
ha, —tots tenen, com a símbol Maurín pen
d'adob mundial, un retrat de
grans crostes
jat al capçal del Ilit i unes puntes deis
les
a
de mandra enganxades
contra en Ma
dicteris
cent
llancen
dits, i

l'Esquerra perqué encara no els ha
la
afavorit, tot i votar-lo i votar-la, amb
segurs

ca i

estan
l'hortet promesos, i
U.
R.
S. S. es fa
i convençuts que a la
quinquen
pla
que
el
la jornada de sis hores,
grácies
a aquest,
que,
nal és un miracle, i
gran del gran Sta
el seu amor a la Rússia
i l'hortet,
lin, será premiat, ultra la caseta cistellet de
terrat i un
amb els filferros del
estendre-hi
la roba. Tots ells.
gafes per a
arreglant el món amb
del café estant, van
qué, en sortir-ne,
la mateixa facilitat arnb
trans
d'un cop d'ull el cel net i

parent, i s'acomiaden amb

un :

«Demá
el

no

seu

sorprenen si de cas
ha
fet cap efecte, i a l'endemá
pronbstic no
espeteguen, sen
el cel rebenta i els trons

plourá!»,

i es

perb, donar-li massa importáncia.en un
riu ; situada
I l'església vella se'n
del poble i a un
quart
un
lloc estratégic, a
orgullosa de la
quart esas de les Masies,
del seu campanar
seva bellesa, orgullosa
orgullosa d'ésser con
altiu i grácil alhora,
de be
siderada com a joia arquitectónica
el
considerat,
Ilesa sense parió, i d'ésser
se,

vello.

-

Perspectiva general.

que s'hi hostatjaven. Peró la llegenda
conta la gent del poble és la següent :
A l'hostal s'aturaven, de tant en tant,
només que per fer-hi nit, carreters, trafi
cants, gent que venia, de vegades, fins i
tot de Franca, amb una bossa carregada
d'unces, ben amagada on no es pogués
t robar.
Els amos de l'hostal, 'a la nit, assassina
ven el qui els semblava que havia fet més
bona collita de perruq' tres daurades, i, en
el soterrani de l'hostal enterraven la vícti
ma ; i, en un recó apart, els diners.
Perb Déu un dia volgué castigar-los, i
mentre l'amo era a una vinya propera, tre
ballant, sentí un terrabastall enorme i veié
la muntanya que es migpartia i que fugia
la casa, amb la dona i els fills a dintre, riu
avall. I,'home es torná boig ; i, per a ver
zonya deis crims comesos, quedá visible
nes

que

seu

campanar,

com

Catalunya, i que,

a

en

exemplar únic

la

seva

en

tot

soledat guar

ella
el cementiri. Se'n ben riu,
centú
quan
les
que veu de prop la mort,
experiéncia, i aque
ries li han donat aquella
repós que només els
lla serenitat, i aquell
ben riu
nobles d'esperit posseeixen, se'n
teixei
odis
que li donin l'esquena, que els
magnánima
xin illogismes de tota mena, i
tots
espera que tots els valents del café, que
tots els
incomprensius
i
que
els cridaires
vinguin a aixoplugar-se, irre

da,

gelós,

aixerrarats,
meiablement,

la seva ombra que fa créi
rovella les creus, i que
xer les herbes, que
deixondeix,
vetlla el son del qual hom no es
de
la seva in
plena de bonhomia, segura
negable filosofia, que li encomana tanta de
serenitat.
Et fa mal als ulls la claror del sol que
emblanqueix la carretera ; del sol qtie s'a
a

de

Josep Virgilí i Andorra

Pluja al !ardí
La pluja que cau
fa sonar el timbal de les hines.
I punxa amb agulles
l'estany.
a

besar

I es
mos

complau
sentits

amoixar-los, com feia la mare
les nits,—ho recordo bé encara!—
com feia la mare quan érem petits.
i

a

a

Llangor del vespre
Pau.
L'ocell de la dolcesa
estén les ales sobre el meu palau.
Adorm, el temps, la mágica princesa.
Fora, el paisatge és blau.
Els arbres són espectres de tristesa.
La lluna Ilença un resplendor suau
i el vent s'adorm vencut per la peresa.
Voluptats

,

On és el tronc de l'arbre de la nit ?
L'estic cercant per a enfilar-m'hi i prendre
—sens que la lluna ho vegi —el més florit
ram, i posar-lo sobre del pit més tendre.
JI

Aquesta estrella que a la nit em sotja
traient l'esguard sobre el terrat veí,
sembla l'ull de l'amada, que espurneja
amb el mateix verí.
11 I

Jo tinc enveja d'aquest raig de !luna,
amada meya, que, quan ve la nit,
passa la mi per sobre ta fas- bruna
i et copsa el suau agitament del pit.
IV

L'església

vello.

Aquestes nenes, tan lluents de sol,
ara a l'estiu, dintre fundes de plata,
—voldria agafar-les al vol

Absis i campanar.

—

El senyor

glésia

esguarden

L'església

apressat fa camí aval!.
És l'hora calda del migdia. Per la car
retera, acostadeta al marge, una Boca estar
rufada, geniüda i gronxaire, avança segui
da deis pollets menuts i piulaires.
La calor resseca els rostolls, les oliveres
reposen, i és un tapís de tons diferents l'es
tesa deis camps.

susdit pont.

caseta i

sobtadament,

jaya damunt deis marges, que fa clapes a
terra quan s'esmuny entremig de les bran
ques deis pins, que fa més clara la cresta
Itera de la muntanya de roca grisa, i que
arrenca diamants del Segre, que cuitós i

Poesies

vella

rector

ell

en

acompanya a l'es
té les claus, i hi té un
ens

feix de records...
Grinyola el pany, rondina la porta en
obrir-se, el sol ho daura tot les herbes al
tes, els escardots de punxes irades, l'esque
na d'una sargantana que no fuig, els mi
lers de cargols que s'arrapen a tots els re
cons de totes les pedres, i una pobra creu
trista, i guerxa, ornada d'una corona de
flors de ferro, pintades, abans, i que el
temps ha destenyit.
El senyor rector, uns instants, s'aparta,
diu un parenostre per la mare morta enter
rada aquí. Mentalment l'acompanyem.
Ve vers nosaltres, cordial, afectuós. Ens
explica la restauració que els «Amics de
l'Art Vell» dugueren a terme cap a l'any
1931

o

32.

Ens diu que tot, materialment, queia, i
que el campanar s'aguantá grácies a la se
va forma piramidal ; que l'església, gaire
bé fins a la seva meitat, era coberta de ter
ra, i que en rebaixar-la aparegueren uns
fonaments anexes a aquesta, cara a mig
jorn, i que per més suposicions que es feien
hom no pogué treure l'entrellat del que
foren.
La façana—explica--tota, menys el can-i
panar, estava arrebossada ; en canvi, ara,
lluen i Ilueixen les pedres fletes i rascades
tan curosament, que no hi veuran ni el se
nyal .d'un cop de martell ; i que es vegin
més noves que no les del campanar és de
gut al fet que amb uns raspalls especials
foren netejades, i les escletxes van descar
nar-se expressament i es reompliren de ci
ment gavetes de ciment ben ciar, que s'a
bocaren a totes les esquerdes que l'engo
lien, l'engolien, ávides de cloure's per sem
pre més.
Es féu nova la tanca del cementiri,
un
com que aquesta tocaya, ajuntant-s'hi,
compraren
uns
ter
cantell de l'absis, es
renys i s'engrandí el dos.
Al campanar hom creu que poden asse
nyalar-se dues époques diferents : de la mei
tat en amunt cal creure'l del segle XI o XII:
de la meitat en avall, és impossible de pre
cisar. Calgué posar a les finestres unes co
lumnes noves, peró la creu del capdamunt
no gosárem tocar-la perqué la teulada, els
anys de la teulada, ens feren témer que no
aguantés el pes d'un borne, ni per a tre
ballar-hi, encara que fos poca estona.
S'esmerçaren, en la restauració, unes nou
mil pessetes en total, peró ara— i el rostre
del senyor rector s'illumina, —ara no cau
rá, en rnolts anvs i bons.

semblen preses de xocolata.

Entre nosaltres
Respostes
J. Soler Curales.—CLARISME, des de
de Novembre, sortirá sermanalment.1
Aleshores hi haurá butlletí de subscripció.
l'r 1

Respecte a l'adreça que demaneu, no us la
podem dir per ignorar-la. Grácies.
W. Dalmau Dalmau.—Acceptem l'inter
canvi. Grácies. Si podeu enviar co•laboració
o descobrir-nos tares de llenguatge us ho
agrairem.
Virgili Andorra.—Salut ! Envieu-nos l'a
dreça i us enviarem els exemplars de CLA
,RISME.
Associació d'Idealistes Práctics.—Coinci

dim. Hem enviat els «Clarismes» a les adre
ces que encarregáreu. Grades per l'éxit que

desitgeu, i visca la joventut que sap és
jove !
R. R.—lis agraim sincerament les vos
tres correccions ortográfiques. No cal dir
com desitjarlem que cada falla que hom tro
ens
ser

ba en el nostre periódic, ens fos comunica
da. Llegiu, si us plau, «El gep i la Biga»
d'aquest número. Oi que una altra vegada,
perb, escriureu d'insignificança i no pas de

insignificança ?
F. M.—Distingit

censor. Agraim infini
les vostres insinuacions respecte la
nostra poca traca i, com que no en tenim
d'altra, us demanem un bon consell que es
perem que ens donareu sense embuts de cap
mena. Estem a les vostres ordres i us no
menem director espiritual. Com a regracia
ment, si ens l'envieu, publicarem el vostre
retrat en el lloc destinat al «be negre pernes
enlaire». Si haguéssiu signat, aquesta res
posta hauria estat ben altra.
Enric Batile.—Així que podrem, anirá.
tament

Salut !
J. Oscar Boldú.—Anirá,

tot i

«l'esprit».

Fotogr,fieS Portella)
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D'HISTÓRIA NATURAL
El marit.- Vals aprimar-te? Pregunta al por
ter quin régim segueixen aquests animals.
EN EL MUSEU

(De Le.fournal A »liesant

de

Parn.).

CLARISME-3

CINEMA
Norma Shearer
Si Joan Crawford és la passió, Norma
Shearer és la dolcesa. Peró no una dolcesa
feta d'ingentlitats rebuscades, sinó molt hu
mana, exquisidament femenina, com ex
quisida és Norma Shearer : en la seva na
turalitat, en l'expressió del rostre, 'en la

Iluissor deis ulls

menuts:

clars, transpa

intelligents en el mirar.
De Norma Shearer podríem dir que és,
per exceMéncia, per damunt del seu art in
negable, per damunt de la seva elegáncia
refinada, i per damunt de tot, una dona.
•ents,

Res més. Que ho és tot.
Des que va començar a

treballar, des

que

l'enlairá a categoria d'estrella aquell
titulat «La secretaria», en el qual ens se
duí, que no ha deixat d'ésser ella mateixa,
amb l'evolució natural per anar-se supe
rant, per anar fent carni tenaçment, pujant
cada dias un graó, en comptes de baixar-lo,
en l'escala de les grans davallades, que és
el regne del celluloide.
film

A Norma Shearer no li ha calgut, per
a seguir endavant, aferrar-se al ferro roent
d'esparverar la gent amb escándols efec
tistes, ni llançar notícies de divorcis espec
taculars, ni refugiar-se en el bluf de pro
pagandes inversemblants. Norma Shearer
ha Iluitat : ha lluitat amb ella mateixa, ha
Iluitat contra el que ha calgut, i ha treba
Ilat. Ha treballat de debó ; s'ha guanyat un
norn i una estima, a pols, de mica en mica,
esgriMint l'arma invencible de la seva vo
luntat.
Tenim davant deis ulls un retrat de no
de Norma Shearer : molts tuls, moltes
flors, i molta de felicitat en els ulls me
nuts, i en la rialla ampla.
I després deis anys que d'aleshores en
çá, han passat, a desgrat que altres noms,
i altres rostres, i altres figures han enlluer
nat del Ilenç estant aquest públic, que, di
guin el que diguin, és o es torna més i més
intelligent, Norma no ha decaigut. Perqué
no pot decaure, perqué posa massa
d'elIa
mateixa, i es lliura integrament, absoluta
ment, al seu art, al seu treball.
S'ha fet esment alguna vegada que el seu
matrimoni amb Irving Thalbergh, director
de la Metro Goldwin Mayer, era la base
ces

més ferma perqué l'estrella s'aguantes. Pot
ler sí. Peró de bo de bo que ho dubtem.
Els papers distribMts a Norma Shearer, els
arguments deis films mancats d'interés, ens
demostren que el triomf de Norma és ben
personal, que no depén deis papers encar
regats a ella, ni de la pressió que pugui
fer aquell o aquell altre. Hom va a veure
els seus films per l'artista, perqué són
d'ella, perqué sentim la necessitat de veu
re-la ; i totes lés altres coses, amb llur im-.
portáncia, queden a segon terme, davant
deis ulls menuts, davant la simpatia de la
seva rialla, davant de la seva exquisida fe
rninitat i davant de l'espiritualitat que l'en
volta.
1 si
a

«Tots
que

viatgem

ens

esqueixa

cosa

Joan Craw
que l'acosta

Hi ha

una

Greta

;

hi ha

una

Nlarlene

hi ha de les dues vamps esmentades uns

rotlles de celluloide que serven els apassio
naments, les besades plenes de sensualitat,
amb un deix d'amarguesa,
d'una Shangay Lily carre
g-ada de plomes de gall i
els ulls enfosquits per veis.
lii ha el frac impecable d'a
quella pobra_Amy Jolly de
veu rogallosa, desferra hu
als braços
mana llançada
legionari
ferreny.
Hl
del
ha l'espia del posat displi
cent, que escampá un halo
de tragédia al seu voltant,
en «Fatalitat». Hi ha, pri
mer que els altres, el record
d'un dibuix d'unes cames
fines, d'unes lligacames, i
ens arriba una bafarada as
fixiant de fum i de tristesa,
d'aquell m i sé rrim M usic
Hall de l'«Angel blau». 14i
ha, encara, una «Venus
rossa» que cau, que cau...
i veiem la Marlene Dietrich
que, més encarcarada, més
antinatural, més ficticia, fa
gran tombarella des
una
l'havien
cim
aun i on
del
collocada.
Hi ha rotlles de celluloi
de que serven el misten i de
perversitat o bondat d'unes
parpelles pesants, d'una es
quena espatlluda, d'un ca
minar disgraciós, d'unes
orquídies meravelloses, i
d'una besada illícita de la protagonista amb
un príncep hindú. Hi ha aquella «Dona di
vina». Hi ha una única «Susagna Lennox»
i aquella protagonista de «Romance» ; peró
hi ha una pobra Grunnska folla, ridícula en
la seva tragédia, que s'encarrega de fer fer
tomballons a la gran histérica ensorrada de

pit.

I Greta i Marlene, i moltes d'altres, fan
tentines irremeiables perqué no sempre són
elles, perqué els seus directors les sostenen
en
équilibris inestables, perqué els argu
ments de llurs films no són prou adequats,
o perqué, per desgrácia seva, no han en
certat el nivell, on calia collocar-les.
I avui, quan el sonor ha fet una gran
escampadissa de valors, i els que ho eren
han romás on els corresponia, avui que tan
tes cares noves s'aboquen per a somriure
des de la pantalla mágica, avui que el pú
blic sap qué és el que vol, s'aguanten en
cara, i aixó les agermana, Joan Crawford,
l'apassionada, i Norma Shearer, la dona
«dona» sense parió.
Bolic

-

els

retrata ; i

«retratats» i amb

qui

aquest és el desig de l'autor

:

fugir d'aquest afany que domina els homes
d'odiar-se i menysprear-se mútuament, que
no els deixa adonar-se de
les qualitats deis
qui els volten, i els fa augmentar, d'una ma
nera esparveradora, IIurs defectes. Aixó, ens
mostra Tomás Roig i Llop com a huma
nista, i, com a tal, té per a totes les seves
Siluetes—que ha fet seves per la manera
tan personal de veure-les—una frase ama
ble, a, voltes sorneguera, a voltes irónica,
peró no mai despitada ni rancuniosa, encer
clada d'un cert sentimentalisme de bona fiel,
que hi traspua a petites espumes : per exem
ple quan diu, referint-se a Plácid

viatgen.

Salvador Mestres ha fet, per a aconipa
nyar les «Siluetes», unes caricatures molt
encertades i decoratives. Doménec Guansé
no necessita presentació, com tampoc Pom
peu Fabra, junt amb el pare Miguel d'Es
plugues, Lluís Capdevila i tantes d'altres,
totes excellents.
El llibre, imprés per Joan Sallent, de

Tomás

Roig

i

Llop.

fa molt de goig, és molt ben pre
Aixó és més estimable si hom con
sidera com és de redtfit el mercat de com

Sabadell,
sentat.

pradors.
Just d'Esvern

POLÉMICA
ELS

JOVES

DISCUTEIXEN

Laics

Religiosos

Sóc laic, perqué fora de tot partidisme
religiós, partidisme amb totes les desastro
ses conseqüéncies fanátiques deis partidis
mes humans, acompleixo envers tothom els

La primera raó del meu catolicisme, és
el fet que jo he sortit d'una familia profun
dament cristiana : la religió ,era la línia de
conducta deis meus pares i a casa meva no
es feia res sense la seva intervénció. La se
gana raó que em fa ésser cristiá católic, és
perqué crec que l'església cristiana, cató
lica, apostólica i romana, és la mateixa que
N. S. Jesucrist ha fundat ; i que les altres
que s'anomenen cristianes, només ho són
de nom. Les considerem doncs, com a cis
mes i heretgies, ja que N. S. Jesucrist no
més l'unda una sola església. El text evan
gélic és precís. No cal sinó Ilegir-lo i, so
bretot, meditar-lo Ell no digué : «les me
ves esglésies» sinó «la meya església». La
tercera raó per la qual sóc católic, és per
qué aquesta església és tan antiga com el
món, per tal com la religió d'Israel, n'era
la preparació. Finalment, la meya darrera
raó és que aquesta església ha sabut triom
far de totes les persecucions i ha sabut pro
var al món que la seva doctrina és supe
rior a totes les altres, i que mentre tot es
commou i s'esberla al seu voltant, solament
ella resta en peu, ferma i serena. La qual
cosa prova la seva divinitat.
Alexis Levesque
(Bretó de 57 anys)
Sóc católic
Perqué, en evidenciar-se'm l'existéncia
d'un món d'ordre espiritual, pressento una
relació d'aquest amb nosaltres.
Perqué la tesi religiosa que sigui verita
ble ha d'estar basada en uns afectes i sen
timents inherents i innats a la naturalesa
humana.
Perqué la cristiana és la que omple aques
ta qualitat, i ha tingut la força de produir
una revolució mundial, expressió tácita de
la seva grandesa.
Perqué crec que Crist fou Déu, i, en per
petuar-se, després de la seva mort, per mit
já d'una Església, ens l'havia de garantir
amb el do de la infallibilitat doctrinal.
En' síntesi : perqué la lbgica m'imposa el
catolicisme.
Antoni Juanico Maciá

nobles dictats del cor i de la consciéncia.
I trobo una felicitat tan real i tan íntima
en
aquest fet, que em sentiría moralment
indigne si havia de considerar, com gene
ralment consideren els adeptes de tots els
milers de religions existents, que les vir
tuts de l'animá han d'ésser atorgades es
pecialment als qui tenen les mateixes afi
nitats. Sóc laic, perqué estimo de debó el
proisme, que, les religions, en nom de tots
els déus, fan odiar.

Miguel Martines
(Rubí)
Amb la capa de la veritat s'ha volgut
aprofitar, a través dels segles, la profunda
religiositat de l'esperit humá. Regiliositat
nativa, no de cap dogma ni magnat. «L'ho
me és profundament religiós per natural»,
deja Campalans.
Al meu entendre, les diferents reaccions
espirituals actuals d'arreu, representen el
principi d'una nova moral !Hure de preju
dicis religiosos. La nova fe, degut al pro
grés mecánic, estará fonamentada sobre la
base d'un" millorament collectiu i d'un op
timisme sincer de justicia i d'una completa
llibertat de pensament.
J. M. Riu

(Sabadell)
El laicisme és arnÉ) mi des que tinc ús
de raó. Ho sóc perqué no puc admetre la
farsa, que crec antihumana, de perdonar
coses pel sol
fet d'anar-les a confessar a
altri. Ho sóc perqué trobo un crim el que
es comet, sota el guiatge de la religió, amb
els éssers humans.
Trobo la religió, i d'entre les religions la
católica, anorreadora de les ánimes, i de ca
rácter creador de déspotes i tirans. Per aixó,
resumint, sóc laic.

Joaquim Grau i Latorre
(St. Adriá del Besós)

NOUS

EPIGRAMÁTIQUES». Tombs Roig i Llop
de la pres
fa simpatitzar an913 els

amb la tebre
la cara. Veu's ací, col
leccionades, unes guantes ganyotes sorpre
ses al pas deis viatgers»,
declara Tomás
Roig i Llop (quins cognoms que teniu més
catalanescs!) abans de comenyar la desfila
da de les seves siluetes, traçades mestróvola
ment amb Ilenguatge acurat, amb força de
correcció gramatical i amb una dosi d'hu
mor admirable. Els
retrats, són benignes ;
i la ganyota, sorpresa al pas deis viatgers,
és una ganyota que té molt de sbmriure.
L'humorisme de Tomás Roig i Llop és,
gosariem dir, un humorisme sa, saludable ;
és l'humorisme d'un borne, amb un fons
d'infantilisme perfectament equilibrat. Us
sa

començar hem alludit

la Shearer.

LLIBRES
<SILUETES

en

ford, és perqué té alguna

que, «només el refa l'escalforeta deis re
cords de joventut, que ell assaboreix com
dolços terrossos de recança».
Doménec Guansé es queixava en la crí
tica que.féu de les «Siluetes» a la «Publi»,
que l'autor no hagués aprofundit més en
els seus retrats. Haurien guanyat alguna
cosa en aixó ? Creiem que no. La brevetat
•els acompanya i els vesteix d'una gracia
i d'un enginy admirables. Després, cal pen
sar que quan passa un tren veiem poc deis
passatgers: i quan ja és IIuny, només re
cordem, d'ells, algun tret essencial copsat
en
el moment d'abocar-se a la finestreta :
una expressió d'avorriment, de joia, de fás
tic ; un nas punxegut, tins ulls molt ro
dons, o uns altres d'aclucats pels raigs
lluents del sol, o bé, tot just, l'ombra d'una
ma que, displicent, Berna la punta d'una ci
garreta. I aixó és el llibre de Tomás Roig
i Llop : un tren curull de passatgers, que
passa de pressa, peró que ens deixa en
ganxats, en l'embolic deis records, els trets
més essencials deis qui, des del seu llibre,

Sóc laica perqué estimo la llibertat, i la
religió católica apostólica i romana és un
dogall asfixiós que et fa obeir amb cástigs
i no amb raons. La raó per damunt de tot !
Per damunt de tots els déus i de totes les
religions creades i per crear. Sóc laica per
qué la meya ánima está ávida de bellesa,
de vida, de joia ; i la religió católica apos
tólica i romana duu un róssec de tristeses
i Iletjor.
Carme Ardiu

(St. Gervasi)

(Sabadell)
Crec en la Religió i la practico, perqué
cas que després d'aquesta vida n'hi hagués
una altra, només reservada als creients,—
segons ens diu la Religió—jo la pogués
també fruir.
Si tot aixb fos un engany, res no hauria

perdut.
Si fos laic, en canvi, m'exposaria a per
dre'm per tota una eternitat, si la Religió
tingués raó ; o bé si jo la tenia—essent laic
—quedava igual que el religiós. Mala ju

gada.
Val la pena d'ésser

un

xic

previsor... i

práctic !
Ramon Martí Ubeda

(Badalona)

(CLARISME no és exclusivista, sinó inclusivista, ni imperialista, sinó universalista.
En aquesta secció, admetrá tota participació de qui vulgui cenyir.se a un máximum
de
cent paraules sense descendir de la decéncia i de la dignitat que cal per al comerç de
les
idees. Quan aquesta polémica haurá rebut 25 respostes d'un cantó o d'un altre, que
hágim
pogut publicar, obrirem discussió per a dretistes i esquerristes. Tot interessat a dir la seva,
haurá de comunicar nom i adreça si vol ésser admés).
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Cada any,

ANTI-BE

Ja han sortit

PERNES

no

Anticipant- nos

olvida de

els

ganxosa i farinosa que

les eleccions

a

—Reposa aquí

les

en

pluja ; i la closca esberlada de les castanyes
ben torrades atraurá la mirada plena de
Ilarnineria de la canalla, i deis qui ja fa anys
que no ho són, devers la polpa pastosa, en

ENLAIRE

aquest temps...

castanyeres. Han sortit
caus respectius, que
les Iliuren del fred, del vent, ni de la

per amagar-se

EL BE NEGRE

en

es

fica als buits deis

queixals.

la triste cárcel

!Oh! ?No
que

impressió
Una gernació silenciosa, ensopida, con
dolguda, ens ha empés cap al Parlament de
Catálunya, que s'ha estucat tot sol de gris
Primera

fosc.
La pau regna al seu interior i branqui
llons d'olivera pengen del bec dels coloms.
Ha estat per a la Societat de les Nacions
una bella sorpresa, per esperada i inespe
rada, l'empat deis quatre propotents partits.
La victória de tots quatre ha dut, peró,
la tristesa a Catalunya.
Ningú no discrepa : tothom coincideix ;
tothom mana i tothom creu.
S'han acabat les tandes de castanyots a
l'Ajuntament. Al brollador de la Catedral,
l'ou, baila tot l'any. A la Generalitat, els
tarongers del pati fan pomes i els periodis
tes, fent d'Adam sense Eva, se les mengen.
Els autobusos
No tenen altra feina.
Torner juguen a «Jesús que torna». Els en
llaços ferroviaris, no hi ha qui els pugui des
enllaçar. L'Aiguaderet se n'ha anat de Ca
talunya amb un sarro a coll per si, pobret !,
pot ensarronar alguna cosa. En Duran Rey
nals l'ha substituit en el manegament de
la vara ; peró, aquesta, fidel a l'antic alcal
de, no l'obeeix i així que el veu distret Ii
clava cops al cap. rs aleshores quan hom
sent una veu Ilunyana, la veu de la cons
ciencia segurament, que diu, «Bernat, en
devina qui t'ha tocat !»
-

—

—

•

Congregacions Reli
cap cots i capficats ;
l'únic que gosa aixecar el to de la veu és
l'arborat FrOnjosá, propietari de cent Co
operatives repartides estrategicament per
tot. Catalunya i que ha manllevat uns cal
çotets a l'eximi i veterá actor Sant Pere
Gloriós, rei i senyor del Parallel roig, rat
llats de blau.
En Fronjosá es rebella cóntra l'ensopi
ment general, i crida fent brandar la cam
paneta dringadora que duu penjada al canó
de la perdiu.
Ni amb calcotets no us faig riure ?
El sileirci més mortal• acull els seus rnots
abrivats i entusiastes. Res, al Parlament Ii
hem pres él pols: és un cas mort. No li
batega. D'ensopiment potser de veure aco
blats els principals caps dels quatre grans
partits? MiSteri. Llegiu la informació que
segueix i no sabreu res.
fer-se membres de les

gioses

; tots

I nterviu

romanen

a mb

Maciá

—He pactat amb Lerroux. Sí : coalició
de radicals i esquerristes. És un bon xicot,
bon xicot ; al capdavall és padrí de la Ma
na...

—Sí, tot el que vulguin, una mica taril
larot, una mica capverd, perb estima molt
els capellans.
—Sí : la pau per damunt de tot. Pau al
cel i pau a la terra i repau als homes de
bona voluntat.

—Quan caldrá, també anirem

;

un

la guerra.

l'esquerra ? Una disfrcs
espantall. Totes són de dreta. La

també. Ara li fem fer régim com
Gandhi ; ens convé de fer-li minvar

Bargalló
a

en

l'empenta.
—Sí, fará el «Tenorio» amb els

perickdis

tes. Será la «Donya Inés». S'entrena
qué aviat professará.

er

—De monja carmelita ; ja ho crec. En
sabrá molt. Parla tant de la trona... i de
la Biblia... i estima tant els bisbes...
?
—Sí, ja t'hi deixo enraonar. Lluhí, mira
qué et diuen.
—•••

Al Parlament

Presidents, vice-presidents, diputats, vi
ce-diputats, periodistes, vice-periodistes, ai
gües minerals, vice-aigües minerals, redac
tors, vice-redactors, correctors, vice-correc
tors, legionaris, correligionaris i carnes i
correcames, tots, després de l'éxit esclatant
per a tots plegats, s'han reunit al Parla
ment, que ja no vol parlar, de Catalunya.
Tot sol entro a la tribuna dels periodis
tes que dormen i ronquen al compás de tres
per quatre. Després de prendre seient al
costat del daurat Aimamí, que s'ha em
brunit, deixo passejar els ulls pel saló.
aquests s'admiren de tot el que es deixa
admirar.
Ocupen la presidéncia en Maca, en Cam
bó, l'Hurtado i en Lluhí.
En Maca amb saliva, l'index i el pol
ze, s'afina la ratlla deis. pantalons. En
Cambó, per tal de rejovenir-se, s'ha afai
tat i, faceciós i infantívol, caça mosques
i els enganxa paperets allá on s'acostumen
a enganxar els paperets que hom enganxa
quan vol jugar amb mosques. En Lluhí Ile
«Jo opino a l'Opinió» romanço can
tat per en Casanelles a les seves exten
ses i abundoses colleccions d'enamorades.
L'Hurtado (jo no ho sé), magnífic, esplén
did d'actitud, es clava, amb el puny dos,
un gran cop allá on rau el cap del gran
budell simpátic, i diu «...jo, el de la vella
guárdia...» (En aixó un uixier Ii duu un
telegrama. L'obre. El Ilegeix. Diu :—Em
criden des de Madrid. —Ningú no l'escolta
i ell no se'n va).
Els diputats, sembla que hagin acabat de

en

Interviu amb Lluhí Llesca Vallescar
—A tu et diré la veritat perque sóc home
de disciplina i perqué els bens pernes en
laire són la meya debilitat, i no puc enga
nyar unes bestioletes tan inofensives i ex

pressives.

sombría.

cierto ángel de
esta apartada orilla...

en

es

amor

aleshores, qüan, als qui recorden, els
la memória aquell estirabot que .deien
fent grans brams, quan eren petits i no els
havia llegut d'emocionar-se.
a

...els

encendido rubor
tu semblante no había...—

i els

ases
rucs

porten cotilla
gorra de cop?..

Ja han sortit els

versos. No sabem si ells
han dut les castanyeres, o si les casta
nyeres els han dut a ells. El cas és que els
uns
i les- altres han eixit, de la manera
menys espectacular, del recó d'oblit tran
sitori on el temps els colga per a descol
gar-los cada any, i fruir-hi baldament si
ens

gui

una

Ja

estoneta.

aquí ; amb la seva capa, el
capell emplomallat, el gest ample, el posat
desvergonyit, altiu, arrogant, benplantat,
valent, decidit, resolt i, -també,- esportig,uit.
el tenim

—La hostería del Laurel?
—En ella estáis, caballero...

Arriba majestuós, perfumat de panellets
eixarreIts, da urat s, rosats, empinvonats,
amb mitja ametlla clavada al llom, un gra
pat de castanyes,
i el record per als

un

róssec de ,t risantems,

vius, deis
palacios subí

—Yo a los
y a las cabanas bajé
y en todas partes dejé...

Avui, que el motor rondinós dels avions
gairebé no eris fa aixecar el cap ; avui, que
les grans velocitats no ens corprenen ; avui,
en plena davallada de romanticismes ; avui,
que ens són familiars la «browing» i els
«gangsters» i la bomba sota el seient del
més inofensiu tramvia, en plena follia deis
primers plans cantelluts del cinema,--exer
cici per a eixamplar fins als més vasts ho
ritzons
i aelárir les poténcies il
luminant-les per on millor Ii sernbla—avui,
a desgrat del temps i de les evolucions que
aquest efectua, encara tornen a saltar deis
més variats escenaris, als més diferents es
pectadors, els versos adjuells.
—Y esas dos líquidas perlas
que se deslizan tranquiltis
de tus radiantes pupilas
convidándome a beberlas.
.

a

—Les dones de
sa

que

nióniéntu

un

1 és

ve

ese

Després de la victória unánime deis
partits d'Esquerra, Dreta, Centre i Recó

y

tu convento

públic calla, emocionat, potset., no
perqué ayui el colpeixin els versos engan
I el

que han assolit rnés d'éxit que els
Inés sublims deis pensarnents nascu.ts.a la
claror d'una espelma o d'un migrat Ruin
d'oli i que han meriat a una fi prematura
a qui va
desIlittrar-los, sinó perqué li re
corden -que, anys ha, s'emocionava, 'que,
anys ha, callava mentre l'actor, afrib la com
pliCitat del silenci que planava en 'la sala,
liançava el seu esgarip que volia ésser apas
xosos

sionat, acariciador, convencedor, eloqüent.
?

una

«Brígida»

1 quan arriba l'hora de les «líquidas per
las que convidan a beberlas» ells pulsen
que aixó de voler xarrupar Ilágrimes és una
gran garrinada, i coincideixen amb Eran

Pi i Margall, que trobava detestables
els versos de Zorrilla. Peró els versos de
testables sels enduen i es deixen fuetejar
per la sensualitat
cese

poder mío
resistirte no está ya;
yd' voy a ti corno va
sorbido al mar ese río..
1.1'atenció es concentra, i l'heroi dels pa
nelléts i les castanyes i Vellosa catgolada
i la capa voleiadora els
i el mo
ment on l'actriu crida—lliurada en coi^ i
pensament al «castigador» que no
envelleix i que fa envellir —cada any una
mica més--els actors que no se n'adonen i
fan el ridícul, i ailoIe
—...en

erefesca

—y arráncame

e(Corazón

ániame, porque

o

•

te adoro !!!

és," per a tots plegats, de la máxima emo
ció o, si voleu, de la máxima ximpleria.
Que poques, avui, ens cteixadern arren
car el «corazón» pel pobret «Tenorio» que
és la negació més absoluta de l'ideal de les
dones amb quatre dits de front.
M. R. G.
,

les,mosques. A cada cop de má
després?... que .volin !
amb

—Jo ? que he de fer... mana, noi, ma
na ; ja ho saps, per tot el que convingui
sempre

Dues dneses» i

em.

tindrás

a

punt.

?

—El

meu

una...

programa ? És molt ciar. Ex
i importació de foras

portació de catalans

—Oh ! bona, bona. La. massa neutra és
la més bona. La pots amassar i amansir.
Sí... pasta d'agnus o de full : cosa tova.

ters.

—Sí, sí, sí... una gran propaganda tu
rística. Necessitem turistes com el pa que,

—Catalunya ? Catalunya ha de fer un
tomb. El comunisme és l'única salvació.
El martell i la faly, és el que necessita.

mengem. Tinc tractes amb la Petita Ente
sa, i, per ara, ens entenem ; m'enviará tot
el que calgui.

—Comunista ? De tota la vida ; i conven
sense llegir Trotzki ni Lenín, ni cap
mena de quincalla d'aquesta.

vagi-se'n, vagi-se'n.

?

—De debb ; em confessaré amb tu. L'a
no ,t'ad
mor lliure?... pellofa de moresc
miris, ja ho diu l'adagi «molt soroll de
boixets i poques puntes». Jo, veus? estic
lligat de peus i mans. Per aixó voto. Si el
teu be cap dia pot redreçar-se no votará
tan bé com jo. M'he votat tot sol.
—Els meus pensaments ? Casar tothom
de seguida i obligar la gent a tenir una dot
zena de criatures. Meitat xicots, meitat mos
ses. Tot rutilará bé si hi ha bon control i
bona disciplina.
—L'esdevenidor de Catalunya ? Bo.
?
—Plans ? Tants com vidguis.
—Com anirá tot plegat ? De primera si
pagues fort, de segona si no pagues tant,
de tercera si pagues menvs que de segona,
i dalt d'un furgó si pots enfilar-te i no pa
gues res.

Interviu amb Hurtado
—He d'anar a Madrid. L'Azaria sempre
m'ho diu :—Amadeuet, tu ets el meu ho
me. Sempre que em calgui et cridaré.

cut

—La Chade ?

Qui

l'ha enganyat ? Calli i

?

hagués sabut que era un periodis
explicat res; per?), és ciar,
amb aquesta cara de Tófol, qui s'ho podia
imaginar ? Fora del meu davant escombri
aire del periodisme !!!
—Si

—Inclinácions de quan hom neix...
—A mi ? Amb biberon : així que vaig néi
va venir ttn telegrama d'Anglaterra.—
Amadeu Hurtado Será Amádeu Hurtado si
l'alimenteu amb llet de pot marca bona.
xer

—Molt, molt dolça... embafa.
—Sí, la barrejo amb ensiam. Tinc un
ventrell delicat, i li he de donar de tot. rs
culpa deis cops que m'hi clavo.
Interviu amb Cambó
—Miri ja ho pot veure... m'estic entre
tenint,.. les caço al vol els obro les ales,
els obro les potes i les vaig burxant... fan

ta

li hauria

no

Da rrera

hora

En sortir del Parlament em donen un te
legrama ; després de l'adéu que m'ha pro
digat el cap deslligat del cap de la higa, ja
no sé on sóc ni on vaig. El telegrama diu :
—Mentido! Les eleccions no han arribat.
Colla de xurma disfressada envait Parla=
ment de Catalunya. Cent escamots armats
dents preparen gran rittzia. Periodistes ca=
misa aixecada. Muts.
Joan Costa i Déu

(Degá)

:

Han-Rara

bonic,

amb róssec blanc, semblen núvies.
?
—El matrimoni ? De cap manera. Amor
lliure a tot drap.
?
sí, sí ; la mateixa operació que
—..•
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