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reléfons,

REVOLTA DE LES PORTERES
Les 80,000 porteres que hi ha a París
estan enfadades
Ja fa anys i anys que no passa día que
inspector de les contri
no es presenti un
bucions a importunar-les amb preguntes i
a
fer-los fer viatges escales amunt i
escales avall, per tal d'obtenir informa
cions sobre els llogaters.
—El senyor del principal no té auto
mbbil, cuinera,- aparell de radio...?
I aquestes dades serviran per a asse
nyalar l'irnpost dels habitants de la casa.
Les porteres parisenques, dones, no yo
len ja fer més d'indicadores del fisc i en
una de les darreres reunions del seu sin
dicat, votaren l'enérgica moeió següent :
«Per tal de protestar contra la indife
réncia governamental envera; els modestos
i laboriosos treballadors que són els guar
diana i guardianes de porteries, el sindi
cat recomana ala 80,000 portera de la re
gid parisenca, que refusin, com és de dret,
donar detalla als agents municipals i ala
inspectora de contribucions...»
Aquesta actitud de les no sempre ben
volgudes porteres, tindrá l'etern agrai
ment de tots els llogaters

12,
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LA

TRACTAMENT
CONTRA LA CLEPTOMANIA
—S'ha fixat, doctor, que bé que
cm va la sera cura de desintoxicacia...
Avui ja m'emporto lnoltes menys co
ses
que en l'anterior visita!
CAP A L'AVIÓ ININFLAMABLE
El capitá R. Van Rolleghem va presen
tar a l'aerbdrom de Heston, Middlesex, a
Anglaterra, un aparell construit amb un
producte que el privaria d'inflamar-se.
L'inventor es proposa estar-se en el lloc
del pilot tot el temps que es provi de
calar foc a l'avió, que portará el dipbsit
carregat de benzina.
Una rata viva fará de passatger, i una
imitació de saca postals faran de merca
deries.
El capith R. Van Rolleghem espera de
mostrar que l'avió i la cárrega que por
tará, sortiran intactes de la prova.
HISTÓRIA DE L'OBOE
instrument sembla ésser origi
nari de l'India, on existeix encara en la
també en molts
seva forma primitiva, com
altres indrets de l'Asia.
Els greca i ala romana també el cone
gueren.
L'obol figurá correntment en totes les
orquestres de l'Edat Mitjana.
Des del segle XV, els oboés formaven
una familia d'instrumenta completa, en la
qual l'obob dels nostres dies era el sopra
no. En aquella época tenia vuit forats i
cap clan.
L'any 1690 es començá a aplicar-hi el
mecanisme de les claus, i a partir d'aques
ta data s'ha anat augmentant successiva
ment el nombre de forats i de claus d'a
quest instrument.
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DEL NOSTRE SATEL-LIT
El diárnetre de la Lluna és igual a 34,732
quilbmetres terrestres, i la seva distancia
de la terra és de 384,395 quilbmetres.
Convé comenear a tenir dades per a
quan s'inaugurin els possibles serveis de
viatges al nostre satéllit, que tant han
fet, fan i faran parlar els freturosos de
nous climes.

REFLEXIONS OPORTUNES
—I pensar que essent Quaresma, en
lloc del peix menjar-se'm a mi, jo
m'hauria de menjar el peix!...

LA HIGIENE DEL TREBALL
Un recent decret ha organitzat a la fa
cultat de medicina de París un Institut
d'higiene industrial i de medicina del tre
ball.
L'ensenyament hi és alhora tebrie i
práctic i está destinat a formar metges de
tallers i fabriques i higienistes especialit
zata en l'estudi de les qüestions referents
al treball industrial, agrícola i a les malal
ties professionals.

UNES GOTES A MAR
vaixell es troba amb un tempo
ral en plena mar, ja és sabut que per a
atenuar l'efecte de les ones que esclaten
contra el case, n'hi ha prou amb escam
par una cesta quantitat d'oli a la part
davantera del vaixell.
L'oli, estenent-se sobre l'aigua, forma
una
mena
de catifa elástica que frena
molt sensiblement el moviment de les ona
des.
El procediment més habitual emprat
pels marinera és el següent : Al davant
del vaixell es penja un sac de tela grui
zuda foradat al dessota amb cert número
de foradets que tenen, encara no, un
millímetre de diámetre. En el sac es posen
una cinc litres d'oli que una manyocs d'es
topa tirats dintre, no deixen que ragi si
nó gota a gota.
Aquests cinc litres d'oli permeten crear
de 250 a
una zona encalmada en un radi
300 metres al voltant del vaixell. La capa
elástica que es forma a la superficie de
l'aigua no cal que arribi a tenir més
d'algunes milléssimes de millímetre.
Encara que sembli increYble, un tel tan
insignificant pot dominar l'embat de les
ones més violentes.

Quan

un

EL COSTUM DE LES «PLORANERES»
Es un costum tan vell com la mateixa
humanitat, i es troba actuant en totes
les religions, les més diverses, antigues i
modernes Els seguicis fúnebres de l'en
tiga Grécia portaven les ploraneres com
els de la Roma antiga
abans, els de l'E
gipte deis faraons. En aquestes boquea
formaven una mena de casta religiosa a

—I tu, a quant estás condernnatY
—A cinc anys, perd ja veig que no
acabaré mai. El rellotge d'aquesta pre
sé s'endarrereix de •deu minuta ca
da dia!
COSTA POC

CRITICAR

(CONTE ITALIA)
Un jove es prepara per a la seva quoti
diana passejada a cavall.
Ja ha guarnit el 'noble animal, quan
passa per l'indret un ganápia que s'atu
ra i
esguarda amb deteniment els finala
de l'operació. Es mira el cavall, la sella,
el cavaller que es prepara a muntar, i es
clata en una rialla :
—Qué rius, gamarús?
li fa el jove.
—Elal... heu posat... o! la sella al re
vés.
El jove da, certament, una mica deis que
baden; paré> no li plan que li facin remarcar
les seves distraccions. Així és que ex
clama :
—Qué dius, ara?... Que potser saps cap
a quina direceió penso anar a passeig?...
—

—La

meya

—Quina

germana toca el Molí.
que tens!

sort

—Per qué?
—Un violl és

d'amagar-lo.

un

instrument

fácil

part.
Més tard esdevingueren mercenáries, i
Populéncia de les famílies de la Roma de
cadent podia mesurar-se, aproximadament,
en el nombre de ploraneres que seguien els
carros

mortuoria de ilusa membres.

s'ha perpetuat i avui, ala
pasos exbtics, en certes contrades molt
civilitzades, particularment en nombroses
El

costum

illes gregues,
a

la baixa Itália i més cap
el gremi de les
encara es guanya la vida.

nosaltres,

ploraneres

en

a

Cbrsega,

Aquest

PER TERRES DE SIBERIA
—Com que no passa amé un tren
cada setmana, han tret el rellotge de
l'estació i han posat un calendar.

—No ?ti ha com /a gimnastica sueca per a conservar i prolongar /a vida.
—Vol din? Els nostres avantpassats no la coneixien pas i eren ben fono.
—Ben forts... ben forts! Sí, perd, miri, tots es van morir.
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SOBRE COMARQUES I CIUTATS
CATALANES

LA PLAÇA MAJOR DE VIC, EN DIA DE MERCAT
Gravat del volum «La Plana de Vic (8-9) de l'«Enciclopédia Catalunya», Editorial
Barcino

Album Meravella, dirigit per P. Pujol
(5 volums).
Resum de Geografia de Catalunya, per
Pau Vila
(«Collecció Popular Barci
no)>) (5 volums).
Calendari folklóric d'Urgell, per V. Ser
ra i Boldfi
(segona edició) (Edit. Seix
i Barral).

Tarragona, guia histórico-artistica, per
Sang Capdevila (Llib. J. Antonio Guar
dias, Tarragona).
El paisatge de Catalunya, per Marcel Che
valier («Enciclopédia Catalunya», Edi
torial Barcino).
La Catedral vella de Lleida, per Joan Ber
gós («Collecció Sant Jordi», Editorial
Barcino).
La Seu nova de Lleida, per C. Martinell
(Impremta Castells, Valls).
El Gironés, per M. Santaló (Impr. de
«L'Autonomista», Girona).
La Cerdanya, per Pau Vila («Enciclopé
dia Catalunya», Editorial Barcino).

Mapa i itineraris de la Cerdanya (Edito
rial Barcino).

L'antiga ciutat de Balaguer («Biblioteca
Lleidatana», Lleida).
Delimitació del Camp de Tarragona, per
J. Iglesias (Reus).
Gula del Camp de Tarragona (Llib. Tor
rell, Reus).
La Plana de Vic, per G. de Reparaz
(«Enciclopédia Catalunya», Editorial
Barcino).

Andorra, per M. Chevalier.

Sant Joan de les Abadesses, per J. Danés
(Centre Excursionista de Catalunya).
El Monestir de Poblet, per C. Martinell
(«Collecció Sant Jordi», Edit. Barcino)
El Monestir de Santes Creus, per C. Mar
tinell («Collecció Sant Jordi», Edito
rial Barcino).
Pireneu Catalá, per César August Torras
(8 vol.) (Centre Excursionista de Ca

talunya).
La Vall d'Aran, per Juli Soler i Santaló
(Centre Excursionista de Catalunya).

Girona, per Caries Rahola
(«Enciclopédia Catalunya», Editorial

La ciutat de
Barcino).

Sitges deis nostres avis, per Emerenciá
Roig (Llib. Catalónia).
Blines marítim, per Emerenciá Roig (Pu
blicacions de «Recull», Blanes).
Sabadell, per Agustí Trius ((<Biblioteca
Sabadellenca»).
Les esglésies romániques de Terrassa
(«Centre Excursionista de Terrassa»).
Vilafranca del Penedés, per P. Mas i Pe
rera («Enciclopédia Catalunya», Edito
rial Barcino).
El Vallés, per Pau Vila (Publicacions de
la Casa del Vallés).
El problema Comarcal de Catalunya (Pu
blicacions de la Casa del Valles).
Divisió territorial de Catalunya (Genera
litat de Catalunya).
Records I bollases de Catalunya, per Pau
Piferrer («Collecció Popular Barcino»).
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ENQUESTA

AL MESTRE RUYRA

El rovell de l'ou blanenc és l'antic carrer Am
Hi ha una font gbtica que és una meravella,
malgrat les mutilacions sofertes. Podem admirar
encara -un are
esvelt que servia per a penjar-hi
les balances del comery, i sobretot resta dern
peus una casa venerable, la casa pairal del mes

pie.

tre

Ruyra.

No pot el lector imaginar la impressió que aques
ta casa ene feia en els meus anys infantívols. A
la seva planta baixa, hi havia un celler misteriós
durant onze mesos, un celler que, en fer-hi un
crit des de la porta barrada, responia amb un eco
que estrafeia fantásticament la ven emesa. En
canvi, l'entrada del casal romania tot l'any oberta,
i moltes vegades ens hi aixoplugávem per jugar
a boles, els dijous a la tarda, quan
la pluja feia
els carrers intransitables. Els propietaris vivien
en el primer
Pis, i ens atorgaven tácitament un
perrnifs, que aleshores potser no apreciávem en tot
el seu valor. Val a din, perb, que nosaltres sabíem
respectar una vetusta tartana que, sota arcades
baixes, s'exhibia ombrosament al fons de tot com
una carrossa de museu, i abrí
mateix un globus
de vidre temptador, que, en guisa de fanal,
minava en les hores de
fosca aquell indret i co
ronava una columna de
ferro que servia d'es
trep a la banana de l'es
cala. Una altra cosa pro
vocava també la nostra
admiració : un gran re
llotge de sol que hi ha
a la façana, que serveix
noctu

diuque,

22

no heu de judicar-ho vós.
—Deixem-ho... perb em causa malestar. Ern
sembla que el sol fet d'acceptar un interroga
tori amb vistes a la publicitat implica per la meya
part una presumpció. En segon lloc, heu de sa
ber que en improvisacions verbals m'explico qua
si sempre molt malament. Després el periodista
interpreta les meves paraules tal com eh l ha cre
gut entendre-les i, amb la mejor bona fe, les
aparta encara més del significat just a qué aspi
rayen ; i a la fi resulta que he
dit quelcom que
no s'avé gaire amb el meu veritable pensament.
—Vaig a proposar-vos una manera d'obviar aques
ta dificultat. Quan hagi transcrit la conversa que
ara a la bona de Déu
sostindrem, us lliuraré els
meus original»,
i vós, amb calma, podreu subs
tituir-hi les vostres respostes per les que us
sembli bé d'escriure.
—Molt bé! Així les meves notes seran més
justes i afinades. Només he d'advertir-vos que la
calma que m'heu concedit, fiada a la meya dispo
sició, es fará més reposadora que no us figureu.
Sóc vell i peresós, amic Coma ; i ara enlleit per
les meves xacres, ara empés per necessitats d'es
bargiment, i ara, en fi, absorbit per altres tas
ques inajornables, sotmetré l'enquesta a tants d'en
calIaments que no sé pas quan podreu usar-ne.

—Aixb,

on
ara
ens
trobem. Si el meu pare, que
n'havia d'ésser hereu, aná a establir-se a Gi
rona, fou per guanyar-s'hi la vida exercint l'ad
vocacia fina que els merco avis haguessin po
gut donar carrera i collocació ala altres nombro
que tenien. Assolit aquest objecte, na
sos fills
turahnent correguérem cap a Blanes, on sempre
havíem tingut posat el cor i on sempre havíem
passat ele estius. Aquí és a casa. A Girona i
Barcelona anávem a Iloguer.
—I per qué aquesta casa és coneguda al po
ble per Can Creus? Es un motiu? De qué ve?
—No és un motiu, sinó el veritable nom, una
mica corromput. Va fundar-la un metge fran
cés que es deia Lacroix, honorable passat meo
que, en establir-se a Blanes, va tenir el bon gust
de catalanitzar el seu nom convertint-lo en La..
creu.
Eh
i algunes generacions successives de
doctor» Lacren guanyaren el nostre patrimoni
familiar exercint la medicina en aquesta vila.
El poble va corrompre llur nom i el transfor
mé en Creus. Finalment, una pubilla Lacreu es
va casar amb
l'advocat Ruyra d'Hostalric i d'a
leshores ençá aquest fou el nom del postre 111natge i, a casa, les generacions de metges fo
ren substituidas per generacions d'advocats ; perb
el poble, amb justícia, ha servat per al nostre
pairal el nom del seu
fundador.

ta

—Quina impressió

te

niu de Blanes i Girona?
—Al fons del meo cor
Bienes és el país de
l'estiu, de la Ilum i de
l'alegria. Girona, la ciu
tat de l'hivern, del fred
negre i deis dies om
brosos, un !loe d'estu
di, treball i meditació.
La Gitana antiga am
causa
un
efecte d'ar
tística sublimítat i m'in
dina a respectes de co
sa sagrada i de
gestes
heroiques. Bienes ern
mou a un sentiment d'a
legre i democrática fra
ternitat a la manera
grega. Cada una pel
seu estil, aquestes dues
poblacions em eón molt

segons

declara en matdipc en
Ilatí, és a dir que mar
ca les hores no solament
de día, sinó també de
nit, a claror de lluna i
que és d'un carácter i
un estil, que (permeteu
me una mica de
pedan
teria) no he vist enlloc
més deis molts paYsos
que he visitat. El poble
suposa que fou obra
d'uns savia frenes que,
fugitius de
França,

•

estimadas.
—Qué preferiu, la

s'estatjaren llarg temps

la vila i el deixaren
com
a
penyora d'agra
ment a la bona acollida
que els havia fet el po
ble ; i així ho indica
també el rellotge ma
teix amb una inscripció
que diu : «Populo blan
densi gratas animas.»
Durant l'estiu és una.
mica difícil aconseguir
una entrevista amb mes
tre Ruyra, puix, a pe
sar
dels seus anys' és
un home d'una
mobili
tat extraordinaria. Tan
aviat és a Arenys com
a
Palafolls, a Hostal
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mar

la muntanya?
No hi ha obra de Déu
que no am sápiga be
lla, perb he sentit amb
més intensitat la belle
sa de la mar i
de les
seves costes.
—Com i quan es des
perté la vostra afició
a la literatura?
—Tot just armat de
les primores lletres, ja
em
vaig posar a com
pondre auques i conta
lles, en vers i en pro
Joaquim Rugra a /a sena taula de treball.
(Fotografia Puig Farran)
sa, tan aviat en casto
hla
en catalá.
En
sortir de Girona, des
Montnegre
;
perb
ric, a
o
a
Barcelona
aixf
—Com que no en tinc signat cap debitori, el
prés del meu quart any de batxillerat, no coneixia
s'han acabat les tasques de la verema,
que
públic s'esperará sense inquietud.
altra literatura que el» quatre trossos de la clássica
torna amb
seguretat al seu recó predilecte. I
—Endavant, dones. Ja podeu preguntar.
Ilatina que havia tradu'it a l'aula, el Quixot de Cer
aquesta ocasió aprofitárem per visitar-lo en la
—Comencem pel principi. On i quan váreu
vantes i el Bertoldo, úniques obres d'entreteni
seva casa
pairal, per bé que hágim trigat alguns
néixer?
ment que hi havia a la llibreria del meu
pare,
mesos a publicar la conversa que hi sostinguérem.
—A Gitana, el día 27 de saiembre de 1858;
i alguna novena de Pérez Escrich que em deixa
Fa un dia esplIndid i el sol bat damunt la fa
de manera que ja porto a coll tres quarts
ven
ele companys. Ele grane modele me% féu
lana d'aquell casal. Entrem ; esguardem amb cer
de segle.
conlixer el que, després, fou el nostre eminent
ta malenconia el globus de cristall ; la tartana qui
—Sanee ánim d'afalagar-vos, cree que fóra in
bibleg Dr. Turró. Atzars de la guerra civil am
sap on para... Pugem l'escala. Una minyona ve
teressant conéixer les fonts de la vostra cultu
portaren a viure a casa seva, a Malgrat. Allá in
Ile ens fa passar a una sala que encara conserva
ra, tan extensa.
A quina centres docents heu con
timárem tots dos, i oil, que aleshores era un jo
el vuitcentisme en tota la seva integritat. Dues
corregut?
venet fogós L roméntic, va remoure la meya ima
teles pintades pel mestre en la seva joventut ocu
—Per Déu, no vulgueu pintar-me erudit ! Sóc
ginació i ele meus instints poética donant-me a
pen dos amples panys de paret.
un
borne d'iimaginació i prou. Les primeres Ile
llegir i llegint-me sovint de viva veu, tot inter
tres,
les
vaig
Surt el senyor Ruyra amb la indispensable ca
apendre en diversos collegis, a
calant-hi comentaris seus, els més célebres es
l'hivern
liquenya que li socarrima el bigoti, aquell bigoti
a Girona i,
a
J'estiu, a Blanes. Apro
criptors antics i moderns : Dant, Milton, Shakes
fitant
la
d'Artagnan ja mariscal de França, i ens rep amb
llibertat d'ensenyament, vaig fér ele tres
peare, Byron, Wáter Scott, Dickens, Schiller,
aquella afectuositat tan seva. Quan Ii indiquem primera anys del batxillerat al Seminari de Gi
Goethe, Heine, Racine, Corneille, Moliére, Víc
rona, el quart a l'Institut de la mateixa ciutat
l'objecte de la nostra visita, el seu rostre esdevé,
tor
Hugo... Segurament no ele cito tots. En
i, el quint, a la bona de Déu, sense mestres ;
perol), seriós i no pot dissimular una mena de vio
Turró possda una rica collecció d'obres litera
perb vaig anar sofrint cura per cura ele corres
%da.
ries de les més diverses procedlncies ; volia as
—No es tracta de cap interviu comprometedor.
ponents exámens oficials. Obtingut el títol de
saberitar-se de tot ; perb, home del seu temps,
Al públic li agradará conhixer una mica la seva
Batxiller, la meya família i jo anárem a viure
esteva, sqbretot, impregnat de romanticisme ; pa
a
histbria i, harta, la vida intima dele nostres ho
Barcelona i, a la seva Universitat, vaig estu
tia de melangies byronianes, aspirava a la doc
mes. Si trobeu que alguna de les nostres pregun
diar i aprovar totes les assignatures de la car
tesa de Goethe i sentia revolucionaria
impulsos
rera
de Lleis. Acabat sense llicenciar-me (tenia
tes és impertinent, cligueu-ho amb tota franquesa ;
victorhuguescos. Fine dos o tres anys més tard
jo aleshores vint-i-un anys), cuitárem a metal
tot, menys ocasionar-vos la més fieu contrarietat.
no conegué
la literatura grega, per la qual eh i
—Tinc plena confiarlo en la vostra discreció i
lar-nos definitivament a Blanes.
jo experimentárem una admiració sense límite.
en la vostra benvolença, amic Coma ; perb les en
—A Blanes ! Per qué?
Herodot, Sbfocles i Homer foren ele nostres
questes m'alarmen ; n'estic escalivat... Veureu :
—Més aviat m'haurieu d'haver preguntat per
amics predilectos. Homer ene embadalia, no ene
en primer lloc dubto que el públic sentí cap
inte
quins cinc sous vaig néixer a Girona. La meya
cansávem de Ilegir-lo (en traduccions) i exercí en
rés per les meves coses.
casa pairal, niu deis meus avantpassats,
és aques
nosaltres una poderosa infitténcia.
a

o

—
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—I bé devíeu escriure quelcom en aquel! temps.
—Molt ; de nits i de dies ; i després ens ho Ile

giem mútuament, aplaudint-ho
voltes fins

o

censurant-ho,

a

barallar-nos. Certament les escome
partir de mi, car, re
ses desagradables no solien
coneixent-li de bon grat el mestratge, no m'a
trevia gaire a criticar-lo. El!, en canvi, em re
nyava, de vegades, de mala manera, fins
sult, fins a fer-me sortir de fogó ; perb si s'ex
cedia, de vegades, en la censura, s'excedia, tam
bé, altres vegades, en la lloança ; aleshores cele
brava el meu treball frase per frase amb els ter
i acabava per qualificar-me
mes més entusihstics
de geni. Aixb de tenir-se per geni era pecat
de moda en aquell ternps entre literata i artistes
de tota mena ; i aquest era el concepte que de
si mateix, i circumstancialment de mi, s'havia
format en Turró ; i si jo hagués intentat despu
Ilar-me d'aquest títol alterós, estic segur que
m'hauria menyspreat. Aixb sí, aquesta presump
ció havia de restar entre nosaltres dos com un
secret, i ens hauria avergonyit molt que ningú
n'hagués hagut esment. Adhuc a l'hora present
temo cometre
una
indiscreció declarant-lo. En
Turró, si visqués encara, no m'ho perdonaria.
Perb jo cree que és bo que el públic conegui
aquesies intimitats d'un home d'una poténcia ce
rebral tan extraordinária, i estic segur que no
perjudicaran la seva fama, car no tenia res d'il
lusori el pes de Pegrégia corona que ell sentia
sobre el seu front.
—I qué escrivíreu aleshores? Qué en resta?
—Quasi no res. Va ésser un període d'apre
nentatge. Per aquell temps En Turró va publi
treballs curts en castellá, titu
car un volum de
lat «Composiciones literarias», el darrer deis quals,
anbnim, era meu. Né en servo cap exemplar ;
era
sembla que valia poca cosa, i sé que En
Turró es peneclia d'haver-lo donat a llum. La
nostra labor més intensa s'aplicava aleshores a
dues obres de grans pretensions : dos drames sha
kespearians de dimensions enormes, que ell i jo
teníem al teler. Del meu, que es titulava «Ro
derico» (norn de l'últim rei visigbtic), no fa
molts anys en vaig Ilegir trossos que cm cau
impressió. Del d'ell, que es
saren
encara bella
titulava «Atila», en tinc un record de cosa gran
diosa i trágica. Estic segur que hi havia esce
nes
d'altíssima valor. En els últims temps de
la seva vida vaig pregar-li que me'l donés, amh
oferta de traduir-lo al catalh i publicar-lo en nom
seu.
Va negar-s'hi mig esgarrifat ; i per aixb
i per altres indicis, va semblar-me que el bo
d'home repugnava, agitat d'una estranya yergo
nya, que els seus austers companys de ciéncia
s'assabentessin de les seves aventures artístiques,
les quals, per altra part, no havent sigut contro
lades per un seny madur, Ii inspiraven poca con
a

fiança.

—Perb... i del vostre «Roderico», qué n'heu let?
—No sé si encara per algun calaix de casa,

a

Blanes,

en

resten

resquícies
sepultades.

alguna fragments. Són,

en

d'una incubació que desitjo
deixar
El mestratge del Dr. Turró
em
fou molt útil, perb no am vaig formar de
finitivament sinó després que era vaig haver
apartat en absolut de la seva influIncia. Ales
hores vaig corapendre que l'estímul d'aquell home
verament genial, exigint de mi grans esforços
i Ilançant-me a vastas empreses, m'havia vigo
ritzat i afinat molt, perb que hauria acabat per
exhaurir les meves forces. Cenyint-me a géneres
literaria més modestos, em sentia fort per a igua
lar i ádhuc superar els més excellents models ;
i aixe• m'havia de bastar. Mentre no m'enganyés,
rai Es bo que un hom, quan treballa, es pro
posi una máxima superació ; per?), per a sostenir
aquest propbsit, cal envestir només treballs que,
amb amorosa facilitat, Ii permetin aquella dé
Ha. Quants d'escriptors s'han enfonsat sota la
feixuguesa deis múltiples volums que han abo
cat al món, i quanta d'altres, per unes poques
págines felices, han anat reflorint a través dels
segles Vaig cornpendre també que, tot servant
l'esperit poétic del romanticisme, era convenient
que cm desfés d'algunes morboses influéncies se
ves, dedicant-me, per a contrabalançai-les, a l'es
tudi de la realitat i dala escriptors realistas, sen
se, perb, deixar-me seduir per llurs exclusivismes
d'escola. I, finalment, em vaig convIncer que la
llengua castellana, a la qual el mestre Turró m'es
tacava amb decidida violIncia, no era l'instru
ment que Déu havia posat al servei de les nie
ves facultats
i que, per molt que l'estudiés, no
la hi adaptaria rnai bé. Heu-vos aquí, dones,
que, arribat a edat de trenta anys, amb aquestes
normes vaig reempendre pacientment el meu apre
nentatge ; i (cosa sorprenent !) vaig trobar la di
ficultat més grossa allá on m'havia figurat que
trobaria la major avinentesa : en l'adopció de
la llengua prbpia. Certament cm sentia ric de
léxic popular i d'agre catalanesc, perb am cos
tava de pastar i estilitzar aquests ingredients ;
tot

cas,
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hi repugnava aspredats,
hi enyorava carta mati
sos, cm fallaven les sis

tematitzacions,.. I, cosa
també estranya, me'n sa
bia servir més bé en el
vera
que en la prosa,
essent així que la prosa
havia sigut fina alesho
res el meu cavall de ba
talla. Fina després de
molts exercicis en vera
començar a tro
no vaig
bar la pauta del meu

pla preferit. Aques
experiéncia m'explica
que quasi totes les lite
cant
ta

ratures

s'inicfin

per

la

poesia i que la prosa no
hi aparegui fins que són
arribadas a un cert es
tat de maduresa.
—Entre les obres que
heu publicat, quina és la
vostra

predilecta?

—Les de carácter no
Blanca. Recé tipie del barri de S'Auqué, on es desenvolupen les escenas
vellístic són les que he
de "L'Enramada d'en Garet"
escrit amb més amor
«L'idilli
descartant ne
de la bellesa va
en canvi, la prosa a pur servei
d'En Temme» i dues o tres d'humorístiques, que
imposant-se d'una manera dominant ; i jo cree que
considero fluixes, no sento preferbncia per cap.
la seva aspiració ha d'ésser fer-se seves totes les
Totes, cada una segons la seva extensió i la seva
especialitat, am satisfan igualment ; i, en totes, esséneies de la poesia, fugint, perb, de tota pre
tensió d'imitar-ne les tonalitats. M'és antipática
tinc la persuasió d'haver-hi expressat d'una ma
en
gran superlatiu aquella estructuració litera
respectiva visió ar
cera plena i precisa la meya
ria que, arnb el nom de prosa poética, afectava
tística. En ordre gramatical podria fer-hi esme
un to heroic, artificiós i encarcarat. Entenc que la
nes, en ordre artístic no, i menys ara que sóc
verament excelsa musa de la prosa, noble de con
vell i decadent. Han d'ésser altres, ala que en
gradulin la valor. Els lectora, segons l'estat de com les altres olírnpiques germanes seves, ha d'és
ser sempre modesta i senzilla, poc amant de l'hm
llur esperit, s'agradaran més d'aquesta o d'aque
fasi, ávida de l'agre popular i enemiga d'ínfules i
lla, perb jo, pare, que en sento el mateix goig
altisonáncies ; i que la principal grácia del seu cant
d'infantament, no puc establir-hi preferéncies.
consisteix en la diversitat deis seus ritmes, que,
Quant a la meya producció en vers, no m'inspi
dina una vagorosa unitat musical, li permet dis
m'hi he sabut bui
ra la mateixa confiança ; no
tingir tots ala ressons que naturalment sorgeixen
dar tan plenament ; el meu ideal no s'hi ha en
dels conceptes i sentiments que expressa. L'antinb
caixat del tot. Les poesies meves que cm sem
mia que sol establir-se entre prosa i poesia no és
blen més felices són, per raó de fortitud, els so
pas aplicable amb justesa a la prosa a qué cm re
nets i, per raó d'agilitat, algunas cançons i el
feresc ; ans al contrari, aquesta prosa és la ma
diáleg titulat «El tímid».
—Quina escala de valors estabriu entre les grans teixa poesia, sensible i fantasiosa, perb polidament
democratitzada, deslliure d'antipátics martelleigs
figures de la literatura universal?
i de travadores vestimentes. I, essent aquest el
—Seria una escala molt difícil de construir, si
meu ideal,
ja cornpendreu que el mestratge deis
arguments
un horn l'hagués d'anar estrebant amb
poetas m'era, no sola profités, sinó necessari.
d'una crítica verament objectiva. Feta per im
—Perfectament ; perb aixb no excusa que pres
pressió, en la qual les avinenteses de l'estudi i
cindíssiu dala prosistas.
les idiosinerásies personals intervenen fortament
El se
—Es clan ; i no en vaig pas prescindir. Ern con
en el judici, heu-vos-la aquí grosso modo.
venia veure corrí espletaven llur hisenda aquella
reníssim Homer, digne, cast, majestuós i sem
democratitzats hereus deis poetas : llur manera
pro harmoniosament equilibrat, n'ocupa el lloc
d'estilitzar la bellesa, Ilurs especials tendbncies mo
prominent. Després, en davallada de !'un a l'al
dernes llurs reeiximents i llurs fallidas. Si us ha
tre, s'esglaonen Dant, Milton, Shakespeare, Vir
gués de citar ala noms de tots els prosadors que
gili, Cervantes, Shfocles, Aristbfanes, Molibre, Es
quil, Calderon, Racine, Corneille... L'Ariosto, el he llegit, arribara a fatigar-vos. Us parlaré no
més deis que han surat en la meya atenció a tra
Tasso i Camoens no han sigut santa de la meya
vés deis anys de la meya vida, venint a restar
devoció ; els reconec molt de mérit, perb no m'a
belleixen. He omés també el nom d'algunes ce
com a predilectes de la meya ancianitat. Entre els
antics, am plan encara assaborir les exquisideses
lebritats que no he tingut ocasió d'estudiar de
d'estil de la novella «Dafnis i Cloe», d'algunos ph
gudament. Quant a les sublims pagines de la Bí
gines d'Herodot i de certs diálegs del «Quixot»
blia, al brillant drama Sakuntala i als admi
de Cervantes. Entre ala moderns, ala prosadors de
rables fragments que conec del Maha-,Barata i
la meya preferéncia eón dos anglesos : Walter
del Shah-Nameh, els considero com a monuments
Scott i Caries Dickens. He llegit den o dotze ve
a
part que serien de mal situar en la raeva es
gades la major part de Ilurs novelles i encara torno
cala. Tampoc no hi he inclbs Herodot, perqué, amb
cregut del
a
rellegir7les de cap a cap amb una fruició que
tot i els encants del seu astil, no he
poden proporcionar-me altres que se m'oferei
classificar-lo entre els literats purament ar
no
cas
xen anab l'estímul de la novetat. Walter Scott se
tistes ; 1, finalment, he deixat de banda els es
m'emporta amb la riada majestuosa d'un astil que
criptors moderns.
no acusa mai cap esforç i que seguidament llam
—Dones digueu-me'n alguna cosa. Quina obra
puga d'enginy i de grácia ; m'interessa turrb la
en preferiu?
variada inventiva que campeja en ele seus argu
—Decididament la «Mireia», de Mistral, cm
harmo
menta, sempre d'una construcció sólida
sembla el poema més ric i fresc d'aquests darrers
niosa ; am satisfá pel criteri lbgic i la sanitat mo
segles. De Goethe admiro moltes d'obres i Ile
ral que respire; m'atrau amb la seva doctesa mai
geixo amb gust especial «Faust» (primera part),
pedantesca ; i m'admira per la bella pintura dels
«Egmont» i «Goetz de Berlinchingen». De Byron,
seus personatges i pele parlaments que els posa a
delecten principalment «Els dos Foscari» i
ern
la boca, emulant a voltee les grácies de Cervantes
«Marino Faliero». Alguna drames de Schiller tam
i,• a voltea, l'enérgica eloqiIncia de Shakespeare.
bé am són força plaents. De Víctor Hugo, m'ena
Es un escriptor quasi irrepulsable. Dickens no és
moren les espléndides poesies de la saya joventut
tan perfet ; ele seus argumenta són tot sovint de
i algunes pagines de prosa bellament imatjades,
fectuosos, ja per cert desequilibri en ala compo
paró en general am resulta efectista, fals i Ad
sienta, ja, de vegades, per la precipitació i poca
hue monstruós. La lírica d'Heine am causa deli
congruéncia del desenllaç ; perb, en eanvi, és més
ciosas emociona. Paré, vull repetir-ho, cap de les
brillant ; té imatges d'una fulgor i una originali
obres d'aquests famosos mestres, moltes d'elles
tat extraordináries ; i és més decantat al gust mo
malaltisses de filosofisme, no cm sap tan pura i
dem, per bé que sanee ernmalaltir-se'n ; si pin
regalada com el susdit poema provençal.
ta
i estudia magistralment alguna personatges
—M'estranya que, essent vós preferentment pro
anormals, no ele atorga pas una atenció exclusiva
sista, no m'hagueu parlat fina ara, sinó quasi ex
ni tan sola preferent, com fa carta maniática asco
clusivament, de poetas.
la dala nostres temps ; en el seu món, hi ha beige i
—Es que jo cm vaig formar amb l'estudi dele
criminals, com és de raó, perb hi abunda més la
poetas, que, fina a uns temps relativament mo
gent honrada i de bon seny ; i en totes les seves
derna, foren quasi els única que excelliren en el
obres, alena una noble aspiració a la veritat i la
conreu
de la literatura purament artística. Ara,
-
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Heu-vos aquí els dos novellistes que van
la meya intellighncia i al meu cor. El
rus Dostoiewski és, sens dubte,
un
home genial ;
perb si, en les seves obres, hi sentim la fortitud
d'un cervell poderós, hi gustem també una rel de
bogeria ; hi ha quelcom que ens enneguita ; quel
com que ens atrau d'una manera espasmbdica i que
ens pertorba i emmetzina.
Després d'haver-lo ad
mirat i repugnat, amb quin goig torno a la frui
ció, verament deliciosa i reconfortant, deis meus
espléndida entenimentats Walter Scott i Dickens
I ja que ve a tomb, vull advertir que les dues, al
meu parer, millors noveles d'aquests eximis angle
sos,
han estat traduides magistralment al catalá
pel nostre docte escriptor mestre Romeva. Desgra
ciadament he hagut de llegir aquestes versions in
completes, a salts, en págines fulletonesques d'El
Metí i d'EsPrAr. Són aQuintí Durward», de Scott,
i aBernabeu Rudge», de Dickens. Estic segur que
l'empresa que en fes una edició copiosa no se'n
veuria les mans, per mica de bon gust que servi
el nostre públic Espero com candeletes que sur
tin en forma de llibre i vinguin a ocupar un loe
ben avinent en la meya llibreria. En fi, amic Coma,
després d'haver evocat les figures d'aquestá novel
listes gegantins, he de manifestar-vos que em
sento abatut i humiliat en veure que no he po
gut passar de contista El públic pensará : —Qué
tants d'afanys1 Qué tants d'aprenentatges! Qué
tanta d'ambició ! Qué tant d'escorcollar poetes i
prosadors I
per venir a parar a un resultat
tan esquifit. I certament tindrá raó ; cap bon ab
ment no ha bastat a donar-me major creixença ; i
m'hauria de penedir deis meus estudis, si fossin
estats un treball penós, així con], ben al contra
ri, han estat la meya delícia, una delícia de la
qual no m'hauria volgut privar encara que no m'ha
gués proporcionat altre profit que el de sentir
la. Ara bé, si, de més a més, aquests estudis m'han
posat en condicions de fer quelcom útil als meus
compatricis, per poc que sigui, hauré de tenir
me'n per content. I més encara si algun deis meus
contes fos d'aquells pocs que es cataloguen com a
joiells a l'orfebreria de l'Art. Es difícil. El conte,
peça xica, no té altre valor que la que li donen
la intensitat i l'exquisidesa. Es recomana només
per la sobrietat, per l'abséncia de desperdici. De
vegades és una concentració meravellosa que en
clou tota l'esséncia d'una bella novela ; de vega
des, una fantasia que desperta profundes realitats
de l'hnima. Son poquíssims els que arriben a la
perfecció. De tants com n'he Ilegits, no m'han
restat ganes de rellegir-ne sinó alguns d'Erkmann
Chatrian i d'Edgard Poe.
—Fina ara no m'heu dit ni un sol mot amb re
ferincia als escriptors catalans. No us han inte
ressat?
—Moltíssim, sobretot durant la segona etapa del
meu
aprenentatge ; perb he de confessar-vos que
he flaquejat forea en llur estudi. Fins a edat
molt madura no vaig conlixer res deis antics mes
tres catalans, de manera que no han inflult direc
tament en la meya formació literária. El meu
mestre principal de llenguatge fou el poble, so
bretot el poble baix, de mariners, terrassans i bos
querols, amb els quals vaig tenir ocasió de con
viure sovint des de la meva infantesa. Vaig rebre
també bons ensinistraments i estímuls deis lite
rats
contemporanis meus. El que més m'influí
fou l'egregi Mn. Verdaguer ; perb els altres tam
66 m'ajudaren forea per escrit i de viva ven, car
tots els llegia i ami) quasi tots am tractava perso
nalment. Voleu noms? Guimerá, Costa i Llobera,
Alcover, Apenes Mestres, Carner, Vilanova Víctor
Catalá, Bertrana, Anicet de Pagés, 011er, Matheu,
Via, Pin i Soler, Maria Antbnia Salvé— Me'n deixo
molts i entre ells, l'inoblidable Frederic Soler
(Serafí Pitarra) que, com un geni sepultat llarg
temps entre llirns, sorgia brut d'immunclícies, pe
rb exhalant bones olors de la terra. Fins al dar
rer terç de la meya vida no vaig saludar els nostres
clássics, i a fe que s6n ben rnereixedors d'aten
ció, sobretot Llull i Bernat Metge. Ara m'a
trauen i em fan por. Els estudio amb certa te
merle/1 d'encomanar-me'n arcaismes.
—Qué me'n dieu, de la desorientació literária
actual?
a

...

—Un aire anárquic está passant pels camps de
la política, la moral i l'art. Aixb no pot produir
sinó afectes negatius. Jo no sóc partidari de re
captes d'escola, perb cree que l'art ha de viure
sempre dintre unes normes essencials que són
eternas. Aixf com jo em vaig formar entre el ro
manticisme i el realisme, recelant-me dels vicis
de l'un i de l'altre ; així també, malfiant-se'n, vol
dria que els nostres novells literats s'aprofitessin
de les noves tendancies. Quasi no apareix mai cap
escola que no aporti alguna novetat de bona llei,
perb totes pateixen d'alguna vicie, i més en pa
tiran segurament les que apareguin en aquests
temps de profunda crisi intelectual.—
Prou d'interrogatori ; no volem fer-nos pesats ;
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un primitivisme racial seductor.
Es tracta
de l'escenificació d'una llegenda basca primi
tiva, que desenvolupa en un llibre ben co
negut Palustre historiador Navarra Villosla
da. L'acció es situa al començament del se
gle
vuita, llavors que ele bascos de Navarra
v. COMA I SOLEY
cuidaven transformar llur organització primi
tiva per la d'un potent reialme, i llavors tam
bé que llurs dominis eren cobejats per goda i
ELS BASCOS A BARCELONA
alarbs.
El caracter areditzant del 'libre ha estat
Durant la setmana anterior, amb motiu de
aprofitat admirablement pel mestre Guridi,
les festes celebrades per a commemorar el
el qual ha produit una música aspra 1 ferma,
III aniversari de la proclamació de la Repú
on adhuc les expressions més tendres eón re
blica, una de les quals era la representació de vestides de la fortalesa que comunica ale per
Pdper& basca del mestre Guridi, «Amaia», al sonatges l'isolament, les muntanyes i la du
Gran Teatre del Liceu, arribaren a Barcelona resa de les valls deis paYsos bascos, isolament
més de 500 bascos, entre els quals hi havia els
duresa que han forjat tostemps l'anima fer
orfeonistes que havien de pendre part en l'es
vent i tossuda d'una rala que ha sabut sobre
mentada representació.
viure a les transformacions i assimilacions deis
Foren rebuts per les autoritats de Cata
pobles veins.
lunya i Barcelona i diversas entitats patrióti
La posició del mestre Guridi era fácil a l'a
ques amb llurs banderes, a les quals va unir
dopció extralimitada del folklore. Peró Palus
se la d'Euzkadi que portaven els nostres
hos
tre mestre base, home de gran cultura i de
tes. L'acollida que el Cap i Casal de la nostra
veritable ciancia musical, ha fugit de la sug
terra féu als germana del país base fou cor
gestió fácil de fer cantar l'orquestra i els
dialíssima, prova de l'estimació que els ser
personatges amb tonades populars, 1 no ha
vem i de l'admiració que sentim per llurs
ges
emprat la múltiple varietat folklbrica que la
tes heroiques.
terra u oferia, si no és digirint praviament
Els visitants bascos, a més de collaborar a
les eançons del seu poble amb els sucs destil
la representació d'«Amaia», han pres part en
lats pel seu esperit de compositor refiriat. No
diversos actes organitzats en llur honor. El
ha fet amb aixd sinó seguir les petjades deis
darrer que s'ha celebrat ha consistit a donar
camins traçats, dins el drama musical rus,
el nom del cabdill de les Ilibertats d'Euzkadi,
pel genial Mussorgski i el traçut Rimski-Kor
Sabin de Arana, a un carrer nou de Barcelo
sákof. Per aixe• la gent ha trobat que l'obra
na.
El descobriment de la placa es va cele
del mestre Guridi «russejava», cosa que, apli
brar el passat dimarts, amb assistancia de les
cada a aquest cas concret on hi ha bona cosa
autoritats i els bascos hostes de Barcelona, els
quals celebraren molt l'acord municipal pres més que l'obra del simple deixeble d'un siste
ma, fa veritable honor al drama musical de
en justa corresponclancia d'haver posat el nom
qua ens ocupem. Altrament, entre el folk
de Francesc Macla a un carrer de Bilbao.
lore musical de pobles ben distints hi ha sem
LA REPRESENTACI6 DE L'óPERA BASCA aAMAIA»,
blances que ens sorprendrien en gran manera,
DEL MESTRE OURIDI
si no hi visquéssim ja ben previnguts, com
Amb motiu de les festes de germanor bas
cal a qualsevol que no pateixi de l'error de
co-catalana s'han donat al Liceu de Barcelo
veure en el folklore la manifestació més típi
na dues representacions d'aquesta obra.
ca
de l'anima nacional. Precisament, no fa
N'ha
gaires dies, i amb motiu de la proximitat d'a
estat encarregat l'Orfeó Euzko Abesbatza,
amb la cooperació
queixos festivals de música basca, tinguérem
del seu director
la revelació de les moltes semblances que hi
Gabriel Olaizola,
ha entre el folklore base i els folklore rus,
notable baix d'ópe
sentint interpretar per la cantatriu Pilar Rufí
ra, i els altres dos
i.el P. Antoni de Dondstia un seguit de can
artistes professio
çons populars basquee que aqueix distingit
nals, senyoreta Za
compositor base té harmonitzades per a cant
balbesco i senyor
i piano.
Altube. La direc
Tornant a les representacions del drama
ció general ha anat
musical A maia, no podem deixar de fer cons
a
arree del mes
tar l'encert en la disposició deis conjunts de
tres Joan Larnote
mass,
i les magnífiques notes de color que
de Grignon, per
hem presenciat aquests dies a l'escena del
fecte coneixedor de
Liceu, a causa de la bona disposició del ves
la interessant par
tiari i deis decorats. Per tal motiu cal lloar
titura del mestre
la tasca dele directors d'escena Toribi d'Al
El mestre J. Guridi
Jesús Guridi.
zaga 1 Bernat Zaldua, així com el senyor Ellas
L'orfeó base que
Garai, autor de les decoracions tan sóbries
s'ha empras la presentació d'aquesta obra
com
ben entonades 1 evocadores deis am
a
Barcelona, i que ja haurá realitzat la bients.
V.
mateixa empresa en algunes ciutats de Bas
cónia, ens ha donat un magnífic exemple del
que pot fer l'amor a l'obra artística i a l'art
UNA SENYORETA CATÓLICA
del propi país, servit per una voluntat ferma
i una educació de les disposicions naturals.
EMPERADRIU D'ANNAM
L'orfeó Euzko Abesbatza és tan notable
pel nombre deis seus components com per la
La premsa s'ha ocupat darrerament d'un
qualitat de les veus. Les escenes corals d'A
fet veritablement
maia foren per al nostre públic una revelació
singular. L'emperador
d'Annam Bao-Dai, que, segons asseguren els
del que es podria aconseguir si ele cors deis
cronistes, s'asseu al tron més antic del món,
nostres teatres estiguessin constituns d'una
s'ha emmaridat amb una senyoreta indo-xi
manera semblant a coin ho estan aquests cors
bascos, i, cal dir-ho, com ho estan també els nesa catdlica anomenada Maria Nguyen aun
Nao.
deis grane teatres d'ópera subvencionats de
gudament i arab una alta direcció artística.
Ele historiadora annamites asseguren que
També produí un gran efecte el ball dele
l'actual imperi d'Annam ja era fundat 2277
espatadantzaris, que dina l'obra intervenen anys abans de Jesucrist i l'emperador és de
amb la significació tradicional i prdpia de
signat pele seus súbdita amb el nom de aFill
Ilurs danses. El gran color plástic i simfónic
del Cela. Les pritneres noticies que es conei
d'aquella escena no sera fácilment oblidat xen d'aquestes terres aún del segle XVIII en
pels assistents d'aqueixes representacions.
virtut d'haver-hi arribat una missioners. L'any
El llibret de l'ópera Amaia fou escrit en
1888 França prengué possessió d'Hué, capi
castellá per Lluís Arroita-Jauregui, i vertit al
tal de l'imperi, 1 quedé establert en aquel! ter
base pel P. Josep d'Arrue. Tota l'obra respi
ritori el nrotectorat francls, sense que per
ra

parlen]

del suro, de la collita deis raTms i de mol
tes altres coses que no tenen res que veure amb
la literatura. L'arnic Ruyra és urí gran element
en la tertúlia més heterogénia.

—
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trobés

en un lloc
no tan distingit.
A més,
aquesta aristocrética vis queda desvirtuada
amb aquesfa mena de festes que no ji corres

ponen.

Es difícil trobar a Barcelona un lloc que ser
a
manifestacions d'aquesta índole ;
perd potser altres indrets estarien amb més
carácter i atreurien major nombre de concur
veixi per

sante i

d'espectadors.

Joya reina d'Annain.

dés,

per
tums.

aircd, el

seu

carácter ni els

seus

:

cos

L'actual sobirá Bao-Dai ha succen en el tron
seu pare Kai Dinh, el qual va morir men
tre l'hereu de la corona estudiava a París ja
feia deu anys. En ocupar el tron
en comp
tava vint i d'aixd encara no en fa dos. Els
seus bibgrafs asseguren que malgrat l'educa
ció europea Bao-Dai té totes les característi
ques d'un asiátic : hermétic,
reconcentrat,
misteriós, com l'ambient oriental que el ro
deja. Aviat va saber adonar-se de la greu
responsabilitat que adquiría en heretar la co
rona de l'antic imperi i es dedich a continuar
fidelment les tradicions del país, la qual cosa
ele annamites han estimat en molt.
De sobte, peró, es llançá la notícia del pro
metatge de l'emperador. Els cortisans cerca
ven debades la futura esposa de llur sobirk i
A la fi, Bao-Dai anun
no sabien trobar-la.
cié en mig de la més gran sorpresa, que ja
havia elegit la dona que havia de compartir el
tron amb en. En saber-se el nom de Pesco
llida va promoure's un gran eschndol a la Cort
ádhuc entre els familiars de l'emperador. No
podien tolerar que una cristiana s'assegués al
soli deis «Filie del Cel». Ho consideraven una
el

—

EL

CÓS

BLANC

Afigureu-vos una multitud compacta que
s'aplega les andenes laterals del Passeig de
a

Grácia, i imagineu-vos unes guantes carrosses
guarnides de blanc, que desfilaren pel vial
central i tindreu una visió aproximada del Cós
blanc que, sota la iniciativa del nostre Ajun

Una de les
celebrat al

barcelonines, perb no podem amagar
aquest darrerament celebrat no arriba pas

que

la
bellesa i animació d'altres festivals de sem
blant categoria.
El passeig de Grácia és d'una amplitud exa
gerada per a certes festes populars i el mateix
caire senyorívol que ene el fa tan estimat, re
treu molta concurrIncia que hi acudiria si es
a

que assistí al Cós blanc
de Gracia amb motiu de

les Feotes de

tament, es va celebrar el dia 14, en comme
moració del tercer aniversari de la República.
El gros públic ciutadh acut sempre ale llocs
on sap que ha de trobar una distracció que no
ha de costar-li cap diner, i aquest mateix pú
blic queda, després, decebut si l'espectacle que
se li havia promés no tenia la importáncia que
abans creía.
Nosaltres no volem discutir si el C,ós blanc
és un espectacle a propbsit per a les distrae
cions

carrosses

Passeig

•

primavera.

La festa del Cós blanc, de totes maneres,
doné una cena' alegria i una extraordinéria
animació en el trajecte on va celebrar-se i, tro
bem que tot plegat, resulté ben reeixit, mal
grat les falles que ens hem permés advertir.
Ele premie concedlts pel Jurat ene semblen
ben atorgats, puix que, encara que no foren
moltes les carrosses presentades, varen ésser
poques les que es feren dignes d'una particu
lar distinció.
L'esplendidesa de la tarda del dissabte i la
tebior de l'ambient d'aquell dia de primavera,
s'associaren a la festa, i li donaren aquell aire
especial que sois pot trobar-se en les manifes
tacions populars de Barcelona.

profanació.
En efecte : la senyoreta Maria Nguyen Hun
no solament és católica, sinó que té un
fervor religiós molt gran. La seva familia, per
bé que annamita, esté convertida al catolicis
me des de fa molts anys, car ja en temps dele
primers missioners els seus membres van mu
dar-los en la cristianització del país i hdhuc
alguns sofriren el martini per confessar la fe
de Crist.
Maria i la seva germana Agnés foren trame
ses molt jovenetes a França, on s'han educat.
A París celebraren llur Primera Comunió i
després visitaren el Sant Pare abillades en el
vestit nacional. Maria conegué, també a P4rís, el príncep hereu d'Annam essent, com
ella, alumne d'un collegi. Quan Bao-Dai va
assistir a la inauguració de la paseada Expo
sició Colonial va establir-se entre la parella un
corrent de simpatia que ja no havia d'extin
gir-se. En retornar Maria a Hué, el monarca
no l'havia oblidada. La seva germana Agnés
va casar-se amb l'aristbcrata francés baró Di
delot i resideix a París.
L'emperador ha pogut vIncer l'oposició
fa poos dies que s'ha celebrat amb tota pom
pa el matrimoni. L'acte gairebé podria portar
conseqülncies insospitades des del moment
que dos sobirans educats en la cultura occi
dental regeixen els destine d'Annam. De mo
ment és altament interessant que una dona
fervorosament catblica ocupi el tron d'un país
on el cristianisme era perseguit.

Nao,

La

carrosaa

Mercat de Ga/vany
(Fotografia
Cós blanc.

presentada pel

—

desfilant pel Passeig
Sagarra i Torrents)

de Grdcia dura ni el
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ALGUNES NOTES SOBRE L'ART
EN EL LLIBRE

22
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podien compendre pel text. Aquests llibres
escrits amb
damunt de pergamí de porpra ;
bellament illustrats, i duien relligadures
folrades de vori
d'argent, amb pedres pre
eren

or

eren

o

Amb la invenció de la impremta, el Ilibre
ha esdevingut plenament un art industrial.
Abans de la Tipografia, peró, es produiren
molts bells manuscrits amb pintures, que per
la seva importancia entren de pie en el gran
art. La miniatura és, en efecte, una de les
més belles manifestacions artístiques de l'E
dat Mitjana. La ingentütat i la força sim
ple que caracteritzen l'art primitiu, troben el
seu marc més adient en aquestes obres de pe
tites dimensions, d'un colorit meravellós, en
el qual tots els elements, començant per l'or,
que serveix de fons o que entra en els detalls,
conserven encara tan d'esclat com si acabessin
de sortir de les mana de l'artista. La frescor
d'aquesta pintura té una gran força captiva
dora damunt del públic modern. Persones
mancades d'educació artística, a qui desplau
l'arcaisme que distancia de nosaltres obres
antigues de gran valor, resten encisades, en

cioses incrustades. Sembla que en aquest
moment es revifa la tradició antiga. Un deis
seus efectes immediats fou la florida que tre
gué la miniatura, la qual en els segles ante
riors només es lirnitava a motius ornamentals.

INCIPIT

PRO

PRIV

SANC iOO
PERR JTVAN N I

Les illustracions d'aquest temps, en canvi,
ja van destinades a comentar el text, i la fi
gura humana hi té major importancia.
Sota aquest aspecte, sobretot com a comen

Clic

VLVAt

INII

STO SANC ISA
TVRNINI MARII
RIS

Breriari

barbar,

de

()RATIO II

Mattia Corvino, rei
Finals del segle XV

d'Hongria.

que ha dut

l'expressivisme
les darreres

a

conse

qiiIncies

i ha in
tentat fer viure en

Relligadura
amb les

de

armes

l'art les quimeres
inconnexes
de 1
somni.
Les illus
tracions deis Bea
tus són un cas únic
en
la histüria. El
sol fet d'escollir
a m b
preferIncia
com
a
tema l'A
pocalipsi, ja és
digne d'admiració.
Perb ho és molt
més el fet d'haver
reeixit
totalment

pell de llevant cerda daurada
del rei Francesc I de França.
(París 1543).

turi pictóric del text, són d'un interés excep
cional les illustracions espanyoles del Comen
tani a PApocalipsi de Beatus de Lilbana. Per
a mi, aquestes pintures són el que la primera
Edat Mitjana ha prodult de més fort dintre

plástiques. Cree que si llur coneixe
ment s'hagués divulgat més, aquestes
tracions haurien constata durant els darrers
anys un deis thpics predilectes d'algunes es
de les arts

Evangeliari

de Lorsch

(segle IX)

coles artístiques d'avantguarda, car són fetes
a
posta per entusiasmar una época, que ha
girat complaguda els seus ulls envers l'art

en

na

una

pintura ple

de misten i i de

composició

canvi, davant deis manuscrits minia
turats, que guarden les nostres biblio

atrevi

teques.
Les miniatures, dones, constituei
un capítol important de
la his
birla de la Pintura. Tenen, encara,
l'interés d'ésser l'única manifestació
pictbrica deis primers segles de l'Edat
Mitjana, si deixem de banda, natural
ment, els mosaics bizantins, que de
coren
algunes esglésies del Nord de
Italia.
xen

II
Els primers segles de l'Edat Mit
jana són segles de gran decadlncia.
La civilització antiga s'ha ensorrat 1
els potes barbars, establerts en l'Im
peri,Arigaran alguns segles a civilit
zar-se. En aquestes circumstáncies els
centres de cultura només tenen vida
al voltant de l'Església, i els llibres,
com es pot compendre, deixen d'ésser
objectes d'ús corrent i esdevenen pe
ces de gran valor. Per aixii són objec
tes molt venerats, que es guarden en
el tresor de les esglésies, junt amb les
coses precioses.
A finals del segle XIII, pero, i en
els segles següents, aquella encongida
civilització comença d'estabilitzar-se
rep la protecció de Carlemany i deis
seus
successors. Reis, que tal vegada
eren
incapaços de signar, rebien amb
goig presents de llibres. La fastuositat
de llur execució devia
zille• que no

Biblioteca de Cata/unya.

—

Sala de lectura.

Pedro Calderón de la Barca
Del llibre "El alcalde de
Zalamea", iblustrat per Jo
sep de Togores (edicions
del Sr. Gustau Gili)
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díssima. Les
nen

seves

sempre per la
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figures impressio
força amb qué ens

són suggerides les actituds i per Ilur
dinamisme que infon vida a un alón

completament fantasmagbric. Ajuden
produir aquesta impressió les esti
a

litzacions summament accentuades i el
contrast violent deis colors.
Després d'aquesta embranzida ini
cial la miniatura ja no decaurá en tota
l'Edat Mitjana. La pintura mural i la
pintura sobre taula tornaran a renéi
xer, i aleshores la miniatura constituiré
un capítol més dintre de la histbria de
la pintura. Van románic i l'art gb
tic perdrien alguns de llurs més bells
exemplars si prescindíssim de tantes
obres admirables com iRustren els nos.
tres ve% cbdexs.
El renaixement Hala crea després
un nou gust bibliográfic. La lletra hu
manística, que encara perdura en l'ac
tual lletra d'impremta, dóna al llibre
major claredat. Una grácia exquisida
fa simpátiques les orles i miniatures
d'estil renaixentista, les quals gairebé
sempre troben el punt just que les pri
va de caure, tant en l'eixutor com en
1'enfarfec.
III
Durant tota l'Edat Mitjana podem
observar un moviment ascensional deis
laics envers la cultura. Primerament
és la noblesa que es posa en contacte
amb la civilització ; després s'hi posa
la burgesia enriquida. El llibre es
devé cada vegada més un objecte d'ús corrent.
El luxe, per consegüent, ;queda reservat ales
hores a un nombre de llibres molt més res

gil

OrrárifinerriVI
'"

a

'114 .1

clacingl•

4

-

Biblioteca de Catalunya.

—

Sala

Aguil6,

on

es

guarden

els manuscrita i 'libres

preciosos.

tringit.
La invenció de la impremta obeí principal
a la
necessitat d'augmentar la produc
ció bibliográfica. Al principi el llibre imprés
s'assemblava extraordináriament als manus
crits. Rapidament, perb, adquirí estil propi
i s'industrialitzá des d'aquest moment el lloc
del llibre en el món artístic és més modest,
per bé que sempre hi hagi hagut gravadors,
que han produit iRustracions de gran válua.
Recordem només els noms de Durer i Hol
bein en el segle XVI, i els de Delacroix I Dau
mier en el segle XIX.
D'aquesta evolució no ens n'hem de plá
nyer. El 'libre imprés, especialment des del
segle XVI, en qué troba la seva forma defi
óitiva, serveix molt millor la seva funció es
piritual que quan era executat amb major
magnificIncia. D'altra part ha d'ésser consi
derat com a máxim progrés del llibre el fet
ment

Relligadura

en

vori (segles XI-XII) que

es

conserva

a

la Biblioteca Vaticana.

•
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Un, escriptori del segle XV. Miniatura d'un
inanuscrit francés.

que en el segle XVI el llibre d'ús corrent ha
gi arribat a una elegáncia que no ha tingut
parió en cap altra época. Aquest període, a
més a més, inicia un gran avene en les relli
gadures, la histbria de les quals 'des d'ales
hores esdevé molt interessant.
En els segles posteriors, l'estética del 'libre
ha tingut alta i baixos. El segle XVIII, per
exemple, és un segle esplIndid per a la Ti
dei
pografia. El gust rococo i el neo-clássic
gráfiques.
en
les
arts
empremta
xen una forta
tipogréfi
El segle XIX és menys interessant
cament, perb molt important per la illustra
actual
ció. Finalment, el llibre en el segle vega
ofereix una gran varietat d'estils. Tal época
da en el que ha reeixit millor la nostra
tot
ha estat en l'adaptació d'estils anteriors,part,
despullant-los de superfluitats. D'altra
asseguren la
les edicions de tiratge limitat
i fan de
Ilibre
arts
del
de
les
bona tradició
contrapés als perills d'una excessiva indus

trialització,

—

rzRz.

BOHIGAS,

CONCURS DE FLORS A LA RAMBLA
De tots els indrets de Barcelona, la Ram
bla és el més típic, i de la Rambla és la de
les Flors la més estimada dels barcelonins.
Hl ha, entre nosaltres, l'adagi que no és
bon barceloní aquell que, almenys una vega
da al dia, no passa per la Rambla.
La nostra Via Sacra ha estat el testimoni
de totes les manifestacions de la ciutat i és
la Rambla on es respira l'ambient, vertade
rament popular, d'allb que en podríem dir
vida de Barcelona.
No podem admetre una festa oficial o po
pular sense que deixi de tenir el marc de la
nostra Rambla, i aquesta artéria vital escam
ciutadans aquella
pa envers els altres indrets
d'ef.usió que allá es manifesta d'una
mena
forma prbpia i inconfusible.
En les actuals festes de primavera, coin
cidents amb les del tercer aniversari de la
proclamació de la República, s'ha cercat la
•

Il•
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Rambla de les Flors per a celebrar-hi un con
d'aquest bell producte de la naturalesa.
La Rambla no era pas un passeig ni un
jardí ; era, millor, una garba multicolor per
fumada per la flaire embriagosa de les nos
tres flors mediterránies, l'aroma de les quals
es mesclava amb
aquell esclat de "am que
sois coneixen els barcelonins de naixença.
La nostra Rambla és una cosa més que
barcelonina ; és la condensació de la senti
mentalitat de tot Catalunya i, per aix45, la
Rambla de les Flors té aquell carácter que
la fa única entre les grans vies de la ciutat
i les grans avingudes europees.
cure

Una altra de les parades de la Pira de

primavera.
ele catalans per totes les
ten

Dues compradores en una de les parades de
flore, un deis actea celebrats amb motiu de
les Festes de primavera.

(Fotografia Sagarra

i

Torrents)

Les flors deis nostres jardins s'exposen a la
Rambla amb la bellesa ubérrima del nostre
país, cense que hi manqui la sentor de la
raça, que no pot morir, i sense que deixi de
manifestar-s'hi aquell sentiment que tenim

una

mica

coses

—

flora de la Rambla, amb motiu
(Fotografia Sagarra Torrente)

que represen

d'espiritualitat.

de les Feotes de

festa i ele estrangers i forasters que s'hi aple
garen, tingueren la sort
sempre envejable
d'haver-se sentit barcelonins, mentre que
nosaltres sentírem la joia d'haver-nos trobat
més enamorats que mal de Barcelona.
—

La Fira de flors no ha estat un número
d'un programa. Aquest concurs ha represen
tat un d'aquells moments que podríem dir-ne
eterns perqué són la manifestació de cada dia,
de cada hora i de cada instant.
Les primeres flore que esclaten, les prime
res poncelles que s'esbadallen van a la Ram
bla de les flors és la condensació de la bellesa
joventut i amb la satisfacció de la donzella que
sabent-se bella, cap dissimular aquesta bellesa
sota un vel de senzillesa i sota un aspecte
d'envejable humilitat.
No pensem exagerar si diem que la Ram
bla de les Flors és la condensació de la bellesa
de la ciutat i, a més, l'expressió de la senti
mentalitat de Barcelona.
Des de la Rambla, les flore passen a enjoiar
les llars deis bons barcelonins, els quals les
passegen triomfants i les colloquen sollícits
damunt les taules familiars, al volt de les quals
s'apleguen ele hornee d'avui i ele de dema.
I, encara, serveixen per a honorar ele que ja
han passat 1 per a obsequiar les persones que
s'estimen.
L'aire, el sol, el cel blau s'associaren a la

—

EL CONCURS INTERNACIONAL D'AVIACIO

El dia esplIndid convidava de debb a una
festa a l'aire lliure 1 més amb els atractius que
té una reunió d'aviació, de la importancia
com
la del dia 15.
El públic que as
sistí a l'Hipeldrom
fou bastant nom

brós, perb
com

no tant
mereixien

es

els
esforços de
l'entitat
organit
zadora, el benemé
rit Aero Club de

Catalunya.
E& programa del
Ilevat de
la darrera prova,

festival,
que

queda

esguer

rada per sortir

ava

avió, es
descabdella
nor

riat

un

malment,

interes

sant fortament a
tots
els concur
rents 1 emocionant
los de veritat quan

Marcel

Doret,

l'as
fer
uns
sensacionals
acrobatismes.
La prova de des
trucció de globus
que iniciava el
festival
queda

francas,

va

—

—

desllu'ida

a

causa

del fort vent que

dificultava poder
ésser atrapats. La
guanya Camarassa,

L'aviador catala Sr. Ca
que guanyd el
de destrucció de
globus en la darrera fes
ta d'aviació.
(Fotografia B. Suctrez)

marassa,
coneurs

que rebentá un globus.
A continuació se celebra una exhibició que
resulta magnífica, de la manejabilitat dele
avions. Hl prengueren part Xucla, amb el bi
motor Dragon ; Carballo, Carreres, Camaras

Perignon

i Rouland.
nota curiosa, cal remarcar que M. Pe-.
rignon per demostrar l'estabilitat de l'avió,
va canviar de vestit en pie vol.
sa,

Com

Un dele llocs de la Rambla,

ornat

amb motiu de la Pira de
(Fotografia Sagarra i

primera premie.

—

flore, que
Torrente)

ha

obtingut

un

deis

a

Acte seguit, Ferrand Malinvaud, excellent
pilot francés, al qual el nostre públic ja co
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neixia, féu una exhibició d'alta escola. Wee
tuá una sórie de filigranes interessantíssimes.
Fou una 'lástima que es trenqués un muntant
de l'aparell que pilotava perquó no pogué pen
dre part en el vol d'acrobatisme que havia de
fer junt amb Doret. En el contratemps que
tingué demostrá una gran mestria i serenitat.
Marcel Doret produí una gran impressió.
Pilotant un «Dewoitine» féu vols invertits,
«looping» i simulació de caiguda en barrilla,
donant sis voltes seguides. Fou ovacionat llar
gament per tot el públic.
En el «Dragon» de Xuclá, s'enlairaren els
paracaigudistes Mlle. Germaine Lauric i Pérez
Mur. La primera es llançá a uns 300 metres
i el descens fou perfecte. El campió d'Espa
nya' llançant-se des de 600 metres, féu el do
ble descens, que porta feliçment a terme.
El festival acabá amb nous acrobatismes
de Doret.
Assistiren al festival, el Presklent de la Ge
neralitat de Catalunya Sr. Companys, l'al
calde de la ciutat Sr. PI i Sunyer, i altres au
toritats catalanes.
.•••••¦

LA XV CURSA JEAN BOUIN
El

Aquesta clássica prova d'atletisme, insti
tuida per honorar la memória d'aquell gran
corredor francls, s'ha celebrat per quinzena
vegada, organitza

da pel diari «L'O
pinió» i l'entitat
Aire Lliure.
La participació
deis atletes bascos
donava encara més
importancia a la
prova
que
fou

guanyada pel

ta

perfecte, ja

impressió

grata

que

cau

sA en el Campionat
de Cross.
L'atleta Jeroni Juan, carn
L'arribada
de
pió d'Espanya de Cross,
Jeioni Juan, per
vencedor de la prova XV
tanyent al C. A.
Jean Bpuin.
Aire Lliure, fou
(Fotografia Sagarra i T.)
clara, portant bon
avantatge als seus
seguidors. El temps que esmerpá en el
recorregut, que comprenia el trajecte Es
plugues-Passeig deis Tells (davant el mo
nument del general Prim (Parc de Barcelo
na) fou el de 32 minuts, 42 segons 4-5.

LA PARADA

MILITAR'

DEL DIA 14

Un dels actes que figuraven en el programa
de festes per a commemorar el III aniversari
de la proclamació de la República era, com en
anys anteriors, una gran parada militar. Aques
ta festa militar tingué loe el rnateix dia 14
al matí i fou, presenciada per una gran multi
tud que omplí el Parc de la Ciutadella i els
llocs per on després varen desfilar les tropes.
A dos quarts de deu, les unitats militara
estaven distribuides d'acord amb les instruc
cions rebudes. A les onze, el President de la
Generalitat Sr. Lluís Companys, que anava
amb el' general cap de la Divisió Sr. Domó
Carles
nec Batet, l'alcalde de Barcelona, Sr.
Pi i Sunyer i altres autoritats, passá revista a
les forces que li reteren els honors correspo
nents.

Després

de

guardar

un

en

la

desfilada de les tropes davant el
(Fotografja Puig _Parran)

A continuació va organitzar-se la desfilada,
qual tingué lloc per l'Avinguda d'Eduard
Maristany. Les autoritats varen presenciar-la
des del baleó de la Conselleria de Governació
(antic Palau del governador). En passar les
tropes per davant del baleó principal donaven
els visques reglamentaris a la República. La
desfilada va durar cinc quarts d'hora i resulta,
un número molt brillant.

Govern general de Catalunya.

susceptibles d'arrossegar trens de
marxa de
150 quilómetres

vapor
tones

Des de fa algun temps, les companyies fer
roviáries es preocupen de substituir les grans
locomotrius a vapor per altres mdbils de més
fácil maniobra que puguin assolir velocitats
d'alt rendiment. Hi ha hagut un moment que
l'automotor ha adquirit posicions des de les
quals semblava que havia de triomfar. No obs
tant, els constructora de locomotrius han re
accionat i s'han llançat a .1a fabricació d'uni
tata que puguin competir avantatjosament amb
els automotors. Els treballs deis tIcnies ale
manys, particularment, en el camp de la trae
ció ferroviária a molt gran velocitat, han
triomfat per damunt deis vehicles a motor.
Aquestes tendIncies semblen provocar ac
tualment, com hem dit, una reacció per part
dels constructors especialitzats en locomotrius
a vapor, i es fa remarcar que els resultats que
donen els serveis de l'«Hamburger» no ul
trapassen les possibilitats del vapor tant per
velocitat coro per economia.
La Reichsbann ha clemanat, a un cert
nombre de cases especialistes alemanyes que
sotmetessin uns projectes de máquines a

hora.
La casa Henschel n'ha proposat dos mo
dels. El primer és una locomotriu de disposi
ció general clássica. Els seus drgans sortints,
perb, estan coberts de planxes perfilades per
tal de reduir la resistóncia de l'aire. A l'altre
projecte la máquina, de disposició normal, té
la xemeneia endarrera. La cabina es troba al
davant i se li han donat disposicions especials.
La calefacció está prevista per oh i pesat per
tal de permetre aquest sistema, que segura
ment resultará molt avantatjós no solament
des del punt de vista de la resistIncia de l'ai
re sinó també per
la conducció de la máqui
na, puix que la visualitat equival a la deis trae
tors elIctrics i no está afectada pel fum. El
tInder va cobert d'una planxa perfilada que
prolonga directament la de la locomotriu i el
conjunt és estudiat per a reduir al mínim la
resistóncia de l'aire.
Les Abrigues Henschel han estudiat un al
tre model de tren lleuger constitun per dos
carruatges que formen en realitat un sol ve
hiele articulat 1 les dues extremitats són aca
bades en punta. Aquest vehicle va unit a una
locomotriu-tInder especial, igualment perfila
da. La locomotriu es prolonga per la part de
darrera per una carcassa en planxa, dintre la
qual s'emboteix la punta del vehicle artieu
lat a tres «bugies». El material está disposat
per a córrer a 160 quiibmetres per hora. Per
disposició especial resulta fácil posar la
una
locomotriu a qualsevol deis eXtrems del tren
sense que se'n ressentin les qualitats aerodi
námiques del conjunt.
Les proves efectuades han donat resultats
excellents.

LA LLU1TA ENTRE LA LOCOMOTORA
A VAPOR I ELS AUTOMOTORS

Model d'una locomotriu

a

a

una

gran velocitat, amb cabina i

fogaina

al clavant.

minut de silenci, el

Companys collocia els galons de capo
ral al soldat d'enginyers Juli Pefialver Fer
nández, el qual havia perdut una cama a con
seqiiIncia de les ferides rebudes per l'explo
senyor

sió d'una bomba mentre feia guárdia a la por
ta de les Drassanes. Igualment foren repar
que més
tits diversos premis entre els soldats
s'havien distingit per llur comportament.

250
per

la

que

terreny pla ha

ratificat la

de l'artilleria

tor

tosí Jeroni Juan,
el qual ha demos:.
trat ésser un atle
en

pus

Esquema d'un

tren

lleuger

a

vapor per

a

grans velocitats.
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Sant Jordi 1 es poguessin
la victária certa.
La tradició i la llegenda l'han
vestit amb les seves draperies vis
tents i en fer-lo váncer el drac
infernal en deslliurança de la don
zella captiva, l'han mostrat com
fou realment : un lluitador de la
bona causa i un deslliurador d'a
quells que en un moment de dub
te troben en eh per assenyalar-los
camí l'espill del mártir i del cris
to.
A la seva ombra prenen ufana
els ordes i les confraries ; devora
el Coll de Balaguer, a la comarca
tortosina, al lloc desert d'Alfama,
l'any 1201, sota l'ágida de Pere
el Catblic va construir al seu re
dós un orde jordiá, el qual en dur
el nom d'on s'establia estengué la
seva
influIncia i benifets no sola
ment a Catalunya, sinó encara a
Mallorca, Valencia, Aragó i Sar
denya, joiells de la corona deis nos

DE LA FESTA DE SANT JORDI

crit de

llançar
Cada any
sota el

en

esclatar les

roses,

signe de la primavera,

arri

ba el cavaller Sant Jordi.
Hom dina que se'l ven destacat
damunt el cel blavís del mes
d'abril, muntat en el seu corser
blanc, vestit amb l'osberc o la cota
de malles amagadisses sota la so
brevesta que ostenta la gloriosa
creu vermella, mentre el ventitjol,
a pler, joguineja amb la seva esbu
lladissa cabellera.
Gairebé cap catalá no pot sos
treure's de la frisança del dia, per
quó és un sentiment arrelat de se
gles del qual vanament voldria des

pendre's.
Portada la devoció de Sant Jor
di de les llunyanes terres d'Orient
pels que, empresos per la fe, ana
ven a deslliurar els Sants Llocs de
les mans dels infidels, tost fou aco
llida pels pobles d'Europa, i Ca
talunya la velé florir ufanosa en
pie •segle XIII entre les seves

a

tres comtes-reis.

Tardament, en vida del rei Mar
tí, fos amb el de Muntesa, els cava

gents. Peró, com un tast primicer,
ja abans que fos popularitzada,
moits rebien en les fonts baptis

llers d'aquest lluien la creu verme
Ila d'Alfama : la creu de Sant
Jordi.
mals el nom escaient del Sant Ca
Sengles confraries de Sant Jor
valler que havia d'esdevenir pa
tró i guiatge de la nostra terra.
di hom troba a Terol i a Murcia
en temps de Jaume II, confrare de
Ja el nostre alt rei En Jau
me
I, creu veure'l en la barreja
la darrera.
bellica davant els murs de la ciu
Pere III, distingit per la devoció
del nostre patró nacional, agença
tat de Mallorca, car en cestones
—diu en la seva crónica
tro
la seva persona amb les armes i
hábit d'ell i contribueix a acréi
bam que en altres batalles l'han
vist de crestians i sarrains.»
xer
l'extensió d'associacions cava
Hom assenyala la seva presbi
lleresques i religioses sota el patro
cia en la Iluita del Puig de Santa
cini de Sant Jordi, fins a l'extrem
María, quan ValIncia anava a cau
de 'constituir-se en fundador de
Mapa
Catalunya
B.
Escaient Sant Jordi del
de
de l'obra de
Tristany
re a
mans de
les mainades cris
l'orde del Sant establert a Valln
(1686) Sacri Supremis Regii Senatus Cathaloniac Decisiones.
tianes
cia com a filial del casal d'Alfama.
El cronista Muntaner en parlá
Fins a la Grécia catalana, camí
Orient, i en considerar el Sant Cavaller d'on havia vingut la devoció tan expandida,
amb devoció, pel goig d'haver visitat l'esgléa
sia on es conserva el Cos sant, quan empls
especial patró dels almogávers féu fer una
hi hagué cavallers de Sant Jordi... i si a
per la glória anava amb l'expedició catalana
senyera amb la seva imatge per tal que al
Orient
com abans hem vist
les senye
—

.

—

—

Fira de

roses,

cliada de Sant Jordi al Pati del Palau de la Generalitat

a

vrimers

del

segle

XIX.—

(Pintura

per A. de

Ferrer)
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falcons 1hguiles de caça, que tenen en gran
deserta i poc atractiva. Si viatja a l'estiu els
estepa
tota
preu i que crien en gran nombre.
que
una
seus
ulls no veuen més
bé en
Com a nómades que són, els kirguisos han
cremada. Si hi acut a l'hivern, la terra está
les hosts reials a la lluita duen voleiadores
tenir estatges fácils de transportar. De llurs
neu,
i
el
fred
pe
de
glaçada,
en
part
coberta
de
Jordi».
«sobresenyals a senyal de Sent
tendes
en
diuen jurts, i són una meravella
la
pri
ossos.
Només
a
netra fins al moll deis
A la capella deis nostres monarques no hi
d'adaptació
que els kirguisos menen. Són tan
l'herba
és
mavera, pot veure's !'estepa, quan
mancava una reliquia del Sant en un bell reli
que
a
cada jurt hi viu una familia, que
quiari, i un benifet perqul la devoció era cosa verde i l'aire suau. viuen en aquell país, són grana,
quinze per
es pot calcular composta de den a
kirguisos,
que
Els
pregona i íntimament sentida.
l'hivern
i fresques a
calentes
a
sones.
Són
kirguisos
ne
de dues menea: kara-kirguisos, o
D'ací l'establintent de la festa anual en
l'estiu. Per a muntar una d'aquestes tendes
grea, que ocupen l'orient, cap a la muntanya,
honor del nostre patró i la particular fastuosi
no calen
més de 15 a 20 minuta, i són tan
nómades,
kaisak-kirguisos,
o
kirguisos
i
els
tat amb quI era celebrada per la Generalitat,
lleugeres
que
un sol camell carrega amb una
l'estepa.
veritables
habitants
de
que són els
que prenia també per senval la creu vermella
estris corresponents.
i
tots
els
kirguisos
les
d'elles
Durant l'hivern cerquen els
i posava la imatge del Sant cavaller damunt el
El moblatge de la casa és força senzill ; els
comarques
més
calentes,
on el bestiar ha de
portal del carrer del Bisbe.
transporten més del que és es
sofrir menys del fred. Per aixb, a la tardor kirguisos no
Belles recordances de la plevoció de la nos
trictament necessari. Es clan que no conei
tra entitat cabdal són el frontal de mestre
La cosa més im
xen taules, cadires ni Illts.
Sadurní, els ornamenta litúrgica i l'estlitua
portant és una gran caldera de ferro fos, en
d'argent tota graciosa que encara podem ad
la qual cuinen tot el menjar. A més a més
mirar i com a signe exterior de la festa que
tenen una quanta recipients d'aram o de Ilau
façana tre
es descabdellava en la capella de
tó, que serveixen per a rentar-se les mans abans
ballada com una randa, el «Llibre deis quatre
després de les menjades. Per a guardar l'ai
senyals» ens assabenta que el casal era empal
gua i la llet tenen recipients de cuino, de fus
culleres ni
liat en tres festes de l'any «ço és Corpore
ta o de carbassa. No coneixen ni
Christi, de la Concepció de la Verge Maria e
com
di
preades,
Totes
les
coses
forquilles.
objectes de me
de Mossén Sent Jordi» en la festa del qual
ners, joiells, vestits de festa,
cada any eren vestits els porters «d'una color
tan, etc., ho guarden els kirguisos en una
a coneguda dels Diputats, de les pecunies del
gran arca, pintada de verd o de vermell,
General.»
proveYd§ de guarniciona de ferro daurat. De
La história i la fe a través deis segles man
les parets de la tenda pengen tapissos, que
tingueren a Catalunya viva l'amor a Sant Jor
serveixen de llit a les nits, selles, vestits, f u
di, el mártir de Lydda, on el seu sepulcre cri
sella, sabres i altres coses.
dava els pelegrins en romiatge 1 on gentil
Els kirguisos són polígama. Per mica que
ment florí la palma del seu martiri. La ver
pugui, el kirgús té dues dones. Considera que
de la casa i
mellor de la seva sang fou la de la creu de
una sola no bastaria per a cuidar
tenda,
que
és cosa
desmuntar
la
l'escut barceloní i del senyal de la Genera
i
muntar
litat nostra, que es posava sota el seu patia,
d'elles. No hi ha criades ; quan un kirgús ne
natge.
cessita més ajut, senzillament es procura una
Per aix5 cada any als voltants de la casa
altra mullen. Es considerarla humiliadíssim
pairal de tots els catalana i dins el pati gótic
l'home que hagués d'ocupar-se de treballa do
coronat de gárgoles que guaiten encuriosides,
mhstics. El kirgús ben educat no treballa en
cacera,
la multitud arriba i s'afanya a copsar les roses
tot el sant dia : menja, dorm, va de
de la diada que hom li ofereix a mana plenes
visita els basara o fa visites als seus amics.
i en pujar per Patape'ida graonada que l'ha
Les dones, les compren. El nuvi o el seu
que es
de menar a la cápella, servadora des de 1609
pare paga al pare de la noia un preu
Motilia Khodjayeff, director musical del tea
d'una reliquia del Sant Patró la qual adorará,
paga en camella, cavalls o ovelles. Segons les
constlincia amb
tro nacional kirga.
circumstáncies, una dona val de 7 a 77 ani
es fará mantenedora d'aquella
qul Catalunya ha celebrat una de les seves
mala. Quaranta cavalls és un preu corrent en
primeres festes tradicionals ; evocará patriel
tre els kirguisos benestants.
meridio
després es posen en moviment vera les parta
L'educació deis infanta consisteix princi
ticament fets i persones i si en posar
la
vora deis
Acampen
a
territori.
nals de Ilur
hh
en exercicis que els facin genets
el peu al pati superior, que agencen els ta
palment
llurs.
rius i Uses, en les tendes
durant les sis pri
nou-nats,
rongers i contempla el bust d'aquell home
i
forts.
Els
bils
campament
Els kirguisos romanen en el
meres
setmanes, els banyen a l'aire lliure,
síntesi de les virtuts racials nostres, fe i pa
ádhuc la primera part del temps eh
d'hivern,
la
canvi, mai no
Prat
de
s'anomenh
Enric
triotisme, que
i l'estepa
tant si fa fred com calor. En
renti
lid, perqul és quan la neu es fon
sentit
a dir que un kirgús adult es
s'Ita
Riba, seny ordenador de Catalunya i aplega
triga
no
coberta d'herba fosca. Peró
queda
rentar-se les
fan
és
deixa
vora d'ell algunes
el
més
que
voluntats
i
cara.
Tot
de
la
dor
gaire que l'estepa s'asseca, i han de posar-se
puntea deis dits abans i després dé les men
de les roses aquelles del dia, haurá, al costat
moviment vera els campaments d'estiu.
jus
en
deure
de
jades.
del deure religiós, complert un
catan
molt
que,
o
Quan els prats d'estiu,
E. C.
Com que els kirguisos generalment no te
ticia patriótica.
amtmt, en el nord, o entre muntanyes, es
gran cosa a Len, s'esbargeixen eavalcant.
nen
camí altra ve
tan esgotats, els kirguisos fan
L'esport favorit és la baiga. El que &Sita
gada ala campa d'hivern.
la festa llano entre els que hi prenen part,
gaire
compon
La riquesa deis kirguisos es
d'escorxar. El joc el troben
ELS KIRGUISOS
un anyell acabat
els do
bé exclusivament de Hura remata, que
(tots van a cavan),
participants
deis
que un
nen
aliment, vestit i estatge. El bestiar que
agafi
l'anyell
i el llanci ala peus del president
cabrea,
bo
ovelles,
crien són camella, cavalls,
de la festa. Aixó és més difícil del que sem
FA viatger que des de la Mar Cáspia o des
ases i gossos.
vina,
l'est,
ar
dirigeix
cap
a
que tot just un ha aixecat l'anyell
inferior
es
del Volga
animals domlatics cal comptar bla, puix
els
semblará
Entre
d'una,
li
riba a una terra que, tot
res

es

guarnien amb la imatge

seva, ací tam
els anys 1856 i 1859, quan cal menar

—

Un grup de noies

kirguises interpretant
el ball nacional

el —Kornoro"

,

El

teatre

nacional té molí éxit

entre

del teatre

els kirguisos. Vegeu aquí l'orquestra
d'Urazbekov
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l'ha posat damunt la

rodegen

per

a

sella,

quan els altres
que en

pendre-l'hi. Es ciar

cada pas, cauen i moltes vegades
resta mal ferit.
Un altre esbargiment general entre els
kirguisos és la cacera. Amb Hura fusells an
tiquíssims s'atreveixen ádhuc contra els ti
gres. A la cacera del llop, en canvi, no em
pren cap arma, sinó que els maten a cansa
ment. De vegades la cursa s'allarga quinze qui
lbmetres o més, perb finalment, el llop cau
sense forces.
Aleshores, un cop de bastó al
cap, és suficient per a matar-lo.
La caes amb falcó és de cada dia. Amb ella
es proveeixen de faisans, liebres i altres ani
mals. Per a la cacera d'animals més grossos,
com guineus i antílops, s'empren les iguiles.
Ele kirguisos tenen també llur teatre, pe
rb val a dir que el teatre kirgús d'avui dia,
si per una banda ha millorat molt, per l'altra
s'ha mixtificat. Els russos, als quals pertany
el territori kirgús, eixamplen cada vegada més
la seva influéncia. Molts de kirguisos han dei
xat la vida nbmada per a treballar en les em
preses 'deis russos, inaugurant així una vida
nova, fins ara desconeguda. A Urazbekor,
és on més esplendor ha pres aquesta vida.
Allá és on es desenvolupa el teatre nacional
kirgús que té un carácter tot propi, malgrat
les innegables influlncies de Moscou.
sopeguen

22 ABRIL 1931

a

algun d'ells

EL MATX DE RUGBY

CATALUNYA-ITALIA

L'equip

italia de

rugby, que ha jugat contra el catala
(Fotografia Sagarra i Torrente)

citem-nos-en. La nostra terra ha arribat a un
grau de plenitud esportiva.
La solemnitat de la jornada, mereixia que
tribunes i populars del camp de Les Corts
lloc de la Iluita
es veiessin plenes de públic.
Així succeí. Quinze mil persones.
El resultat d'empat a cinc punts no refiec

—

Per primera vegada s'ha jugat un matx de
rugby en el qual els equips contendents por
taven els noms de Catalunya i Itilia. Feli

—

exactament el desenvolupament de la
que els catalans, que dominaren
amb intensitat en el primer temps, demostra
ren una gran superioritat en el segon 1 grácies
a l'heroica defensa dels
blaus fou degut que
teix

Iluita, puix

,Itilia no sortís batuda.
Els italians actuaren molt millor

AM'

Un interessant
al

del partit de rugby Italia-Catalunya,
final, el resultat d'un empat a cinc punta
(Fotografia Sagarra i Torrente)

moment

que dona,

Una

al camp de Les Corta.

en

la pri

..4011
-

(1~

fase del partit

internacional de rugby Catalunya-ltalia,
Les Corto amb tnotiu de les Feotes de primavera.
(Fotografia Sagarra i Torrente)

jugat

a

part, perb adoliren d'una defectes de
pesantor
de poca vivacitat en les
En contra, ele nostres oposaren una gran ra
pidesa i agilitat que contrastaven amb la ru
desa deis italians.
El trofeu concedit pel setmanari «La Ram
bla» queda de moment sense atorgar i en di
pósit de la Federació Italiana. A Roma, i en
data que no s'ha fixat, se celebrará el matx
mera

•

jugades.

revenja.

Els italians feren ofrena d'una magnífica
font de plata a la Federació Catalana, la quid
correspongué amb un banderí.
L'alcalde Sr. PI i Sunyer i el diputat se
nyor Soler Bru, assistiren al partit i abans de
comenear estrenyeren la mi deis jugadors
d'ambdós equipe.
Ele actora de tant excellent partit foren :
Catalunya : Vilaespasa, Bisbal, Vilar, Bal

cells, Juanes, Elias, Ros, Aguilar, Gatrigosa,
Puígdevall, Miret, Riera, Gual, Ruiz i Nou
vials.

DAN

Morimondi, Cazziri, Vine° IV, Vin
Sgorbati, Campagna, Aymonod, Maf
fioli, Eighetti (segona part Zanni), Aloisio,
Crespo, De Angelis, Bortolini, Zanni (segona
part Di Bello) Taghiabue.
ci

L'equip

catala que ha

efectuat

Les Corta.

ten
—

ami) ui (quip representatiu d'Italia
(Fotografia Sagarra i Torrente)

partit

al camp de

:

te
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profundas pupilles s'hi endevinava una vi
da de dolors i sofrences heroiques. Una
íntima tragédia, potser...
L'endenté s'acomiadh d'aquella bona gent
amb paraules de cristiana cortisania i se
n'anh a seguir el seu romiatge de captaire

EL CAPTAIRE SANT
Per MN. A. NAVARRO
de les valla frondosas de la Ri
En
bagorça, dins l'entranya del Pireneu ca
ja fa molts anys que hi va aparbixer
un pobre captai
un borne misteriós. Era
re que anava passant de porta en porta de
manant un mos de pa per amor de Déu.
Era vell, de cabellera blanca i dolç mirar,
la barba en desmai Ii queja damunt del
pit com un ramell d'assutzenes. Era la
manyagu i ungida de cristiana
sera veu
clignitat, anava vestit d'un gala:lato fol
gat i unes calces de drap de casa o borrell
í els sena peus calçaven unes abarques de
euiro de bou, a faisó deis benasquesos.
les
Era amic deis infants, estimava
flors i els mella, i sabia llurs noms i co
neixia la virtut de totes les herbes re
melares.
Era la nit de Sant Joan quan aparegué
per primera vegada a la plaça d'aquell po
ble.
Entorn de la foguera crepitant i al res
sir de les campanea que tocaven a fasta,
els fallaires de la vall cantaven la valla

pelegrí.

una

Ben aviat fou conegut per tota aquella
vall. Dejen els uns que era un penitent que
anava, captant, a Terra Santa ; uns altres
contaven que havia estat un gran senyor
de terres i cabals, esdevingut, després,
un pobre
desemparat ; algú referia d'ell
una trégica histbria d'amors i desenganys,
perb, realment, ningú no sabia qui era.
Ehl es trobh tan bé que ja no es mogué
de les rodalies d'aquell poble, on era tan
ben acollit de tothom, i ben aviat fou el
benefactor i el vigilant deis interesaos de
tots.

•Amb les falles aflamades
davallem deis alta turons,
nostres testes enfloradas
de ginestes i timons.»
veu

VIATGES

I

Coneixia a quina casa pertanyien els
i els cabals de la vall. Si trobava
una ovella perduda, ell la retornava al seu
amo ; si anant de camí veia obert el por
tell de la closa d'un prat, oil el barrava ;
si enmig del camp es talaiava d'Un ar
reu o d'un
arraent abandonats, eh els re
collia i els portava als seus amos. Tenia
gran cura i amor ala infanta; quan
una
els trobava plorant, ola acaronava manya
garnent, els contava patitos rondallas, i,
en trobar-lo,
tots el voltaven com si fos
l'avi de tots.
Com el pobriasó d'Assís estimava les
flora i els ocells. EH sabia el recé del prat
on esclatava la primera viola boscana í el
primer clavell de pastor ; ehl trobava les
primores maduixes del 'rosa i les primeras
tbfones a les altea collados verdejants.
Sabia totes les herbes de salut i les co
llia per a fer-ne ofrena a les mestresses
*de les cases on l'acollien.
Un hivern caigué una tan forta neva
da que la terra resté coberta fina a ben
entrada la primavera. Ehl s'adonk que ola
ocellets patien molta fam i sentí per ella
conreus

corranda

I la petita mamada, acompanyant la
deis fallaires, els herois d'aquella nit,
saltaven i dansaven davant la foguera.
Eh romania assegut sobre el pedrís de
la plaça contemplant amb ulls embadalits
la foguera i els fallaires i els infanta. Ben
aviat el veieren tots i els guaitaren amb
aquella curiositat que inspira sempre la
preséncia d'un desconegut, i se li anaren
apropant, a poc a poc, formant al davant seu una. ampla rodona. Ell, Ilavors,
els parlé així
—Qui de vosaltres voldré acompanyar
me a casa seva i demanar per a mi un mos
de pa i acolliment, encara que fos a l'es
table, aquesta nit?
Ho digné amb una entonació tan dolça
que tots Ii respongueren que volien acom
panyar-lo. Perb un fadrí fallaire que sem
blava, pel seu aspecte, ésser fill d'una bo
na casa, li digné:
—Venia amb mi.
I se l'endugué a casa seva.
El vell captaire sopé i descansé a pie
goig i, davant de la bondat d'aquella gent
que l'acollien tan cristianament i gene
rosa, eta conté que era vingut d'all?t d'en
lIb
les valla ribagorçanes i que anava
pel món, captant de porta en porta...
La seva conversa era dolça cona un rajolí
de mel ; en els seus ulls de mirar franc i

-

profunda compassió.
Ala afores del poble hi

una

havia una ca
bana abandonada, semblant a la de Bet
lem. Dessota de la coberta de palla hi ha
via un pedrís, a faisó d'una menjadora de
bestiar, i ell, cada dia hi portava tot el
que podia heure per donar-ho als mella;
mollea de pa del seu sanó, grapats de
blat que demanava, enguata que recollia
per les vores del torrents. De primer els
ocells, esquerps, fugien en veure'l a la
cabana, per?), a poc a poc, s'anaren acostu
mant a la seva presIncia i foren els seus
andes. I cada capvespre la cabana era
tota plena d'ocells que trobaven allí' un
xic d'aliment. Després ja Ii prefijen la be
cada de les mans ; després, en veure'l, ja
volaven vera eh i el seguien de tots in
drets i l'acompanyaven, quan anava de
camí per aquella viaranys, renovant el mi
racle de Sant Francesc.

MARROC
se

A les nostres animes curiosea de di
la terra marroquí ofereix con
trastes perpetua i presenta l'aspecte emo
cionant d'una regid joya, adormida en un
somni secular, que sent en despertar-se la
febre d'Occident i llança a l'atzar perb
arnb audhcia prestigiosa fins en ala sena
asseigs, tot un tresor d'energies acumu
ladas i de fe en l'esdevenidor
Arrea i sempre contrastos. Fina la ter
rx no és més que contrast ; en ella s'opo
sen el desert,
els campa, i els boscos, les
seas de
l'Atlas i la mar, ara valenta i
aPa Poruga
que canoneja d'incansables ex
plosions l'abruptesa de la costa i ofereix
tambó el contrast de radas tranquiRes i
d'estuaris les voreres deis quals es co
ronen de viles blanquea i ocroses. Empe
dernidas en Ilurs tradicions i obertes a
les novetats, nostalgiques i encaradas vers
l'empresa, en apariéncia serenes i destro
Vides fins a l'intim de Ilurs cors, aquestes
Viles sén, més que el mateix Bled, teatre
u*ou d'aquests contrastas, el Inés atraient
de tato
en
el qual s'enfronten dos móns
que separen
els quatre segles durant els
quals s'ha
empedreit l'Islam.
A Rabat, de
part i d'altra d'un carreró,
trobareuUfl dispensari antituberculós i

(Illuatració de J. Vinyala)

copiosa provi

Sempre duia al sarró una
sió de llavors d'arbres fruiters que oil co
neixia meravellosarnent, pomeres, perers,
pruneres...
Eh les anava sembrant al seu temps en
els marjals de les prades i deis campa de
tots aquella que li feien almoina. I esde
vingué que al cap de pees anys aquella
vall esclath en una immensa florida d'ar
bres fruiters. O, quina Pasqua més bella
fou1 Semblava que Jesús hagués passat per
aquella campa i aquellos praderies i hagués
fet el miracle d'una nova creació. I aque
llos pomeres fruitaren i foren una font
de riquesa per a tots, car tots els pobles
de la vall eran amics del vell captaire.
Mes oil, cada dia més bo, cada dia
més humil i cada dia més tendre de cor,
s'anava decandint i agombolant nena da
munt la saya testa, afectes al fons del seu
cor i records llunyans en la seva merabria.

I arriba a ésser l'oracle de tots, com un
vell patriarca. Sabia del temps passat, co
neixia el present i endivinava el futur.
Un rnatí de tardor ; a l'hora que les
xemeneies llancen col amunt la columna
de fum que és el primer glop d'encepa de
la vida camperola, les campanea del poble
tocaven a mort. El vell captaire havia fi
nat.

Sobre un jaç de seca molsa,
morí com un rei pastor
i fou sa mort dolça, dolo,
sonso angoixes ni dolor.
Tot el poble Pacompanya al cementi
ri Pendema. I damunt de la liosa on el
soterraren, passat aquell hivern, hi brollk
una minúscula pernera que ara creixent i
florint cada primavera. Després tots am
bien que en el fosar de • hi havia una
gentil pomera que floria i fruitava cada
any pomos de miracle.

el dolor ala murs que envolten la seva
tomba.
Ni manquen alienta ala metges ni pe
legrins al marabut. Un pensament intel
ligent i piad& ha pretés mantenir intac
tas els vestigis d'un passat que una fe
infantil i ardent no hauria pas arribat a
conservar. Hom ha volgut, construint les
ciutats noves separades de les vellos i al
defora de llurs murallas, subjectant les
construccions europeos mis costums del

TURISME

Cap país com el Marroc capaç de
duir el turista d'avui.

SUPLEMEIVT

versitat,

país

—

servar

terrats

—

Rendó, fixa
"

Rendd vdricible

Doblesenvdlors

con

agradosos ala ulls
evitant la vulgaritat.

tan

a l'esperit tot i
En cap altre lloc s'ha manifestat interés
més metbdic de respectar el color local
i l'art decoratitt, d'anivellar ola edificis
antics a les exighncies de la vida moderna,
fina de no llançar ponts met?dlics damunt
els rius sonso una curosa precaució ; en
cap altre lloc no ha existit un sentiment
més agut de ço que l'obra d'art moderna
pot afegir de bellesa al paisatge que sem
blava rnenys destinat a ésser-ne rebedor :
hi ha ponts en la carretera de Rabat a
Casablanca, suspesos damunt oueds fe
rotges, afermats en rocams salvatges, que
són veritables meravelles. Els que visitaran
el Marroc no tindran mai prou agraYment
per ala que han sabut evitar brusques
transicions tot i havent arribat a rejove
nir sonso contrafer la natura.
En la nostra época, paró, cremem les
etapas. Per al nostre esperit ola segles no
compten pas més que les fites del camf per
com

el marabut de Sidi-Bou-Msimer, curador
infallible de reumatismes, ja que no cal
més, per a ésser-no dealliurat, que clavar

parets encalades,
contrastos

1nversionsenvcdorsclb

•

L.GOMIS
CORREDOR

DE CANVI

!BOSA

FONTANELLA,I5 TELÉFON :11611

Tot passa amb rapidesa
a
visitar
el
Marroc si volem veure, en altre lloc que
en
exposicions retrospectivas, el temps
medieval free a free de la nostra eivi
lització i fina figuretes bíbliques de pos
sobre humanitzades per miracle i en atur
a

la

carretera.

vertiginosa.

Afanyem-nos

ANIIIIICL

ÉSP

davant la barrera d'un pas a nivel!. Aquest
país té, en efecte, any per any, quasi mes
per mes, canvis que són sensibles fins als
que hi viuen. De sobte un port rep vai
xells, una estació que no era ahir més que
un
edifici ridículament majestuós al mig
d'un camp erm, sembla no ésser prou per
als viatgers ; un carrer que fins fa poc
no
era més que
unes rengleres
de roes
que assenyalaven un pas, resplendeix de
tota la illuminació de les seves vitri
nes. Tants de detalls han canviat dia per
dia i hora per hora que sembla que el
conjunt té un altre aspecte. Es ben evi
dent que el Marroc no ha de trigar a te
nir una estabilitat relativa i quina ocasió
com
aquesta per a stirpendre aquest país
en la seva metamorfosi? per a fruir de l'es
pectacle que ens presenta la mateixa sen
sació que quan érem infants ens donaven
les combinacions del calidoscopi amb la
mateixa rapidesa fetes que desfetes, que
ens deixaven el
dulate de decidir quina
imatge era més bella, si la que vliem o
la que havíern vist ! Encara contrest i sem
pre contrast. En aquest país el cel és tan
igualment pur, el clima tan doly, que
Pesfore deixa d'ésser sensible i es mani
festa tan sois pel seu resultat. En quin
lloc del món es treballa méS, on es des
pesa més energia que en aquesta terra
que creurrem dormida a l'escalf del seu
sol? Cinc anys fa tan sois que la carrete
ra de Rabat a
Casablanca s'allargassava
prop d'un pista polsoria i s'enfonsava si
nuosament enrnig de boscos. Avui Pombre
gen els arbres, i granges modernes arri
ben al seu 'lindar a ofrenar-li llurs jardins.
Els que vagin al Marroc sabran dir si no
és tal volts que tani a riquesa hi sigui per
que li ha caigut del cel en una nit en qué
una catifa mágica volava damunt una tor
ra

ingrata.

la taca amb un raig de benzina. Es ne
cessari posar a sota un mocador plegat
per tal que absorbeixi la quantitat sobrant
de líquid. Per damunt fregueu, amb force,
per?), no pas amb el dit, sinó amb una fra
nella.
REPARACIO

DELS

NEUMATICS

Si heu de reparar els neumátics cal,
abans que tot, que ele tingueu ben nets
amb benzina i amb paper de vidre. Apli
caren la dissolució en una capa ben fina i
tindreu cura de deixar-la assecar fins que
s'adhereixi del tot damunt els vostres dits
en
fer-hi la pressió corresponent. Si us
trobeu en el cas de dur presea i no poden
esperar que s'assequi la dissolució, em
polven la secció que esteu reparant amb

Al

t.? Al3RII,

pélvors de
la fugida

tale o de
de l'aire.

MANERA

DE

guix

RETEJAR

i airar
EL

us.

evitará

COURE

fora us bastará fregar els ob
jectes de coure amb un manat d'agrelles,
esbandint-los després amb molta aigua.
Per?) a ciutat us podeu preparar la següent
composició : En mig litre d'aigua bullente
fareu dissoldre 100 grams de cristall de
sosa, i després 200 grams de sabó. Un
cop tingueu Labré refredat, afegiu-hi trí
pol, i aneu remenant fins que la pasta tin
gui consisténcia. Guardeu aquesta pasta
en pots de terrissa.
S'aplica fregant molt fort amb un drap
de llana, fine que ele objectes de coure te
nen
la brillantor desitjada.
Si

esteu

a

Banyeres

Lavabos
Cambres de bany
PREUS REDUITS

Pelayo, 7

soba

BARCELONA

que
conserva

LUCIL

el cutis
fresc

La millor loció capillas per a destruir
caspa, evitar la seva nova formaste,
afavorir el creixement ufanos
del ca.
bell
bo 1 conservant-li Indefinidament
la color natural.
la

jove

INDICACIONS PRACTI
I NOTES DI VERSES

QUES

DE
LA

SAURET

CASA

Es la

i

COSES
LYIS DE

LA LLAR
SENTARA

PER

A

TREURE

TAQUES

LUCIL

és
(lo

reconeguda

per

d'eficácia

apareix

—

ment

armasen

terapéutica

la classe médica.

Preu: 7'85

I

DE DISTINCIO

pies. flascó

(imposios compresos)

Ce bolis blancs?...
L'Aigua de Coló
i rifa
LA
PORTENA
fa tornar el
color
primitiu en 15 dios.
No pinta pt-roué 110
és tintura. No erenc
peruaé 110 conté
nitrat
de plata
Es
una
fórmula cientí
fica del botanic doc
tor Mont.
A.mb
regular
de l'Aigua La
Por.
tafia:
Les
Primer:

producte

un

PERFUM DELITOS

Quan vulgueu treure una taca amb ben
zina, no heu pas d'acontentar-vos frcgan t

-

-

VENDA:
SEGALA,
FERRER, PELAI, URIACH,
DE

PERFUMERIES
,

VICENC
LA

FLO.

RIDA I A LES FARMACIES
MADRID: Farmacia Gayoso

completa

la

caspa

1

parasitaries. Segon: Cessa cons
pletament la caiguda del caben. Tercer:
Ele
cabells descolorits
o
grisos tornen
al seu primitiu color Fíense ésser tenyits
ni cremats. Quart: Detura
el naixement
de nous
cabellos blanco.
Cinqué: En ele
casos
de calvicie,
fa sortir notas cabello.
Sisé: Ele cabells guanyen en vitalitat, es
afeccione

tornen bonics i sedosos
i el cap esdevé
net i fresc. Seté: El perfum és deliciós
i no conté oil ni greix de cap mena,
que, com bé se •ap, perjudiquen la oalut
dele cabells. Vuité: S'USA COM UNA LO
CIO
de COLONIA

Tractament preventiu contra les
arrugues, grans, pigues i toques
de la pell.
De

venda

a
les Perfumeries a Pies. 6 fiasco
LABORATORI. A. PUIG
Valencia, 293
Barcelona
-

LA VIDA
Ef NDLÇl
XOWLATE/

Diputació, 175

-

181

RUAMBA
Poderós reconstituent per a
NENS I ADULTS
Conté els principls indispensables
a
la fundó vital.
Una cullerada de RUMBEA, bar
rejat en la llet, augmenta quatre
vegades llur valor nutritiu 1 cono
titueix un deliciós desdejuni o be
renar per ale anémics, Inapetente,
raquitics,
albuminúrics,
desno
drits, etcétera.
Laboratorla VIfiaa-Clarle, 71-Barcelona
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LES INDIES OCCIDENTALS
NEERLANDESES
Hem parlat ja del Surinam i avui toca
el torn a la colbnia de Curaçao.
Es una illa que no té sinó 874 mines
quadrades amb una població aproximada
de 85,000 habitante.
Primerament fou espanyola i esdevin
gué holandesa a partir del segle XVII,
amb un intermedi entremig anglés (1800-

1816).
Mancada d'aigua, depén completament
de les pluges.
Té dos bella porte : Willemstad, que és
la capital, i Caracas-Bay.
El principal cultiu és el del «citrus au
rantium carassuviensis», Pescorça del qual
es presta a la fabricació del licor al qual
l'illa ha donat nom. Té altres fonts de ri
quesa : extracció de fosfat de calc, refi
neries d'olis de petroli, provinent de Ve
nezuela.
Refineries d'aquesta mena també n'hi
ha a
d'Aruba.
La de Sant Martí té per indústria prin
cipal la de la sal. Té dues capitals : l'ho
landesa, Filipsburg, i la francesa, Mari

S

got.
L'illa de Saba excelleix
ció de vaixells.

1•••

en

la

construc

--Necessitern peona: Si us voleu llo
gar ja Izo saben...
—No és el meu ofici. Jo sóc sen
se

destruir

Innació, I
del ea
nidament
arm acéu

repetidos
:a

STINCIO

feina.

METEOROLOG1A PER A TURISTES
La meteorologia, aquesta ciéncia tan no
vella i encara tan incerta, fins avui no ha
estat aplicada amb eficacia sir:6 en ele
casos de raids aeris.
Perb tot es vulgaritza i
Club de Cleveland (Ohio) ha fet metal
lar una oficina d'informacions on els tu
ristes poden anar a saber el temps que fa
en les regions que pensen visitar.
L'oficina comunica per maja de fils es
pecials, amb totes les estacione meteoro
lbgiques deis Estats Units i els detalle
sollicituts eón transmesos a l'acte.
No es tracta encara de predir l'avenir
del temps, sinó solament saber si plou o
fa sol en la ruta escollida. Ja n'hi ha

ELS

GRANS

(«The Humorist»)
-

UN PARE DEL SISTEMA METRIG
La Condamine va ésser, en gran part,
el pare del sistema métric.
La virtut o el defecte dominant en La
Condamine fou la curiositat. Ell, el pri
mer a França, es preocupa de conéixer les
dimensions de la terna. Una vegada co
negudes, en deduiria una mida de llar
garia que quedaria considerada com a
«legal». Aixb era, en gérmen, la idea del
sistema métric que s'havia de realitzar
cent anys rnés tard.
Encara que ale cortisans de Lluís XIV
aquesta pensada els semblés un estira
bot, el rei encarrega a La Condamine que
anés al Perú a medir un grau del meridia.
La Condamine torna del llarg viatge ata
cat de sordesa gairebé total, a causa d'ha
ver tingut
unes febres,
i el seu projecte

proul

:ó

DOLÇA

PRIMAVERA!

veurd, qualsevol es queda a
casa fent un diumenge tan magnific!...
—Ja

ELS VELERS MERCANTE;
de l'obertura del canal de Pa
namá que suprimeix la interminable ruta
marítima del cap Horn per a pasear de
l'Atlantic al Pacífic, la navegació a dis
tancia amb vaixells de veles, ha perdut
gairebé la seva raó d'ésser.
Els velers ja no eón, pot dir-se, utilit
zats sinó per al cabotatge i la pesca i en
en aquestes
activitats eón cada dia
cara
més substittlits per vaixells impulsats per
motor.
Algunas companyies de velera subsis
teixen encara en el món, que asseguren
lent, pe
un servei evidentment aleatori i
ro avantatjós econbmicament, entre les
escampadas com POceania, per
terres
exemple, on ele provdiments de carbó i
altres combustibles aún difícils d'establir.

D'ença
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L'EPIDEMIA DE LES MANIFES
TACIONS HA ARRIBAT FINS AL
REIALME DELS INSECTES
Ja arriben ala
tancs I
L'ART DEL VITRALL
L'art del vitrall és una indústria molt
interessant que assolí tot el sen apogeu a

—Campi qui pugui!

a

sables

A, bar'

quatre

1 cono
Li o be'

petents,
desno

'rinden.

l'Edat Mitjana.

Els orientals semblen haver estat els
Primera a emprar aquest génere de decora
ció translúcida i es presura que a causa de
les relacione entre Roma i l'Asia foren in
troduits a Italia ele mosaics compostos de
petits cubs de pastes de vidre colorides.
Se sap, per Plini, que la vitrificació
existia ja de molt temps a les Gallies.
Es un fet cert que ele vitralls més an
tics que possdim no daten de més enlla
del segle XII, és a dir, de l'época en qué
es comencen a
construir ele importante
monuments medievals.

[cipria ala

obradora COSTA

Non da la

Rambla,

—Noi, jo estic condemnat

a

cadena

perpétua.

—Jo en tinc per trenta anys.
—Ah. Esta ?sé! Quan surtis et do
naré un encarrec.

no

es

porta

a

tenme.

Malalt, s'ocupa ja solament d'investi
gacions més allunyades

Quan

sentí

parlar

de la

vacuna,

que

un

metge anglés, Jenner, acabava d'inven
tar, encara que escéptic en aquesta ma
téria, va voler assajar-la sobre ell mateix.
Aquest darrer experiment Ii havia de

la vida. Sigui que la inoculació fos
mal feta o sia un altre motiu, La Cosida
mine moría uns dies després.
Abans d'expirar digné ale seus amics
—Almenys aquesta vegada la meya ta
faneria Irania servit per a alguna cosa : La
teoria de Jenner és falsa, com ho demos
costar

LES MORSES
La mare.
Cosa! Tant de temps
que vas a coilegi i encara no conesxes
l'alfabet morse?
—

VOLADORS SENSE ALES
El botanic Matruchot que l'any 1918 va
fer estudie biológica en ele diferente pi
sos de la torre Eiffel, ha creat el nom de
«plancton «en» per a designar les innú
meres
polis vegetals i animals que exis
teixen en suspensió en l'atmosfera.
Se cap que el veritable «plancton» esta
constitu'it per una multitud d'organismes
microscbpics que viuen en la mar i ser
veixen d'alirnent a animals molt diversos,
de les ostras a les belenes.
Recerques recents han revelat en el
«plancton» atmosféric una prodigiosa abun
dancia d'animalets, principalment insec
tes, la majos part cense ales o amb possi
bilitats molt petites de volar.
Es creu que aquestes poblacions aéries
eón transportades per venta ascendente, ja
que se n'han trobat fine a 5,000 metres
enlaire.
Un gran nombre d'aquestes bestioles
sucunnbeixen segurament en aquest so
jorn prolongat i involuntari en les grane
altures, perb les altres poden anar a cau
llunyans i amb aixb es
re en punts molt
tindria l'origen de cantes invasions de pa
rasits fina avui inexplicables.
Ediotone
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—Escolteu, campan y, vaig bé per anar a Vilafranca?
—Si, perd en arribar a Sant Vicenç heu de canviar de línia.

1

Publicados.

tra
'

aquesta provatura.

Va equivocar-se de mig a mis. Les teo
ries de Jenner i després les de Pasteur,
han fet llur brillant camí.

L'artista pintor es vol rentar les
dents i no sap on ha deixat e/ tub del

dentifric.

SPlie, O. A., Pealwasilla,

12„ primer,

Barcelona
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