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parisenques—que seràn sens
jove príncep

Thais

dupte

les cicerones del

a fer els preparattus
tal
com se mereix un
rebrel
pera
jove de la seva categoría.
Ah aquet fi, en sos tocadors
—comensen

imperi

y

en

ses

vitrines de caoba

incrustades de bronsos daurats hi

coloquen, junt ab ses capses de
poua'res de perles, de pulverisadors
perfumats y de petites ampolletes
d'esencies ubriagadores, un paquet
de polvos insecticides...

30VENTUT DE PRINCEP

PINFIN NISOLSON.

Y el deixeble s'ha
allunyat
misteri de la nit, per la
litaria ahont
els llaguts en

esguard
sanglotat

amorós y
entre

corre

el

ru

com una ombra
per les sales, y a la fi s'ha segut en
el profon silló de cuiro, creuant

els brassos sobre la taula de trevall
de l'August, en un dolor enorme

y

concentrat.

1111 MORT 111111 GRAff liOME

mor, de que el

príncep hereu
de Servia arrivarà a París, de re•

Petesbottrg,
sigut obsequiat com se mereixfa.
Per la prempsa son conegudes
algunes de les hassanyes del fill
d'en Pere Karageorgewitch
El S'impficisimus, en més d'una
torn

de Sant

protector, ha
l'indiferencia de les

coses, ha caminat

L'August
pocs díes,

A M. C.

ahont ha

E
ma

•

Aquestes

Mestre ha mort.»

i,

soles paraules deia el eleara
qu'ha rebut l'August d'Alsina

bon tros

d'Alsina
vora

la

dament,

cantant l'himne divinal de

qu'encén les estrelles en la
profonditat pensativa dels esperits
infinits, fa guspirejar desitjos en
els ulls dels enamorats y dona una

ocassió, ha tractat satíricament,—
ab

fins

el

aquell caràcter dolentot ygroller
alemany de que'ns parla en

Octavi

Mirbeau,—certes

costums

pintoresques

dels actuals estadants
del Konak. Derrerament, en un nú

especial, Balkan-Nummer, en
publica una serie de
caricatures comentant la vagancia,
la bruticia y l'snobisme del poble
mero

Thedor Heine

servi.

al Mediterrani

y les

ones

en

amfiteatre,

les bressen dolsament...
ha tingut llarga estona

L'August
aquell paper
mans,

miserable entre les
mirantsel arnb un esguard

fixo y desficiós. Ell mateix se crea
un dupte o una mentida. (No

va

podía ser.) Però tornava a llegir
aquella frase d'una concisió cru
del:

El Mestre ha mort.—Ricard.»

marxat

la Nit

vibració de vida al

el

en

ha

mar

que tenía
una blavor fosforescenta sota'l cel
estelat. Les onades venten pausa

poblet rutilant de blancor,
arrupit al peu de montanyes coro
nades de pins. Les cases devallen

tan

el

La governanta,
aqueixa bona
dona que l'ha vist neixer
y l'ha
acompanyat tota la vida amb un

un

D'AQUÍ

en

platja so
negrejaven, inmóvils,
repòs.

insecte erra
bond y al brí d'herba del camí.
El deixeble s'ha deixat caure en

sorral, ccm un ubriac de deses
peració que no més veu que la mort
en
els llunyedars inquietants. Y
poc

a

poc, entre les roques negres

qu'erera com pits monstruosos y
testes esfinxiques, ha evocat la fi
gura gegantina d'aquell home supe
rior que llegí un día en el seu front
el' «quelcóm» de Chénier y l'havia
anat

estimulant, revelantli el

co

neixement de les coses y encome
natli un ardent amor a la Vida

Jordi encarna bé
aqueix esperit antihigiètric y crut

Y la veritat s'obría,
da, en el seu cor.

del dels

Quan ja era fosc, després de
quatre hores d'un aclaparament do
lorós, d'una angoixa silenciosa,

la Ciencia.
Era deu anys enrera, quan l'Au
guts encare no havía cumplert els

l'August ha

quinze:

Y el príncep
seus

vassalls.

Més d'un

ajudant del quarto
militar ha tingut de passar la llissó
de geografía y la pinta espessa pel
cap del príncep hereu...
Un día, aquet, volguent paro
diar a Guillem Tell, va fer blanco
sobre una boleta de pa colocada en
crani lluhent del vell preceptor.

com

una

feri

sortit de la caseta blan

la porta hi havía la vella
governanta de posat poruc, de
somriure bondadós y resignat,
ca.

A

d'ulls
molt

clars

plens

d'una

tristesa

suau.

.Tornará aviat?
El príncep Jordi arrivarà un día
d'aquets a París. Les hertnoses

Sí...; però, per Si acàs, no
m'esperi, Marta: potser serà tart.
Sí,

y

a

pausada
antiga, y passant
per camins de meditació, el Mestre
Ii explicava la forsa inconegnda
que produeix l'esser en l'humil flo
desde'els
reta que'ns embauma
en
la
bestioleta
que
trepit
marges,
jèrn, en l'astre sostingut en la fon
daria blava per lleis precises, iii
amdós

ment de la ciutat

sortien

EL
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mutables,

en

l'home, mostra
petit

de lo

més gran y lo més
que roda
en lo Inmens. El deixeble escolta

timidament, aventurant de ve
gades un dubte, plè d'an respecte
va

y

temensa semblants als que

una

sentiren els neòfits del cultes antics
devant dels

Sacerdots reveladors

dels símbols eternals. El Mestre

era

corpulent, atlétic y tenía
orgull un poc infantívol de la
seva forsa; el seu esguard era dol
home

un
un

pobres, de les cases més aban
donades, donantlos, ademés, tots

dels més interessants...» «En Bert

més

qu'aquestes sus
tancies químiques...» «L'herencia
pot arrivarse a extingir en els seus
caràcters més marcats...» Emprés

els diners que portava y confortant
los ab certa rudesa carinyosa....

helot

ens

ensenya

Hores, hores...

intensament.

cor

atzurada. Les

ven

cantant

la

El deixeble ha evocat, per úl
aquell final imprevist en la

plena de

sobre'l llit, ab casaca negre com si
hagués d'assistir a una darrera so

ci

veu.
poderosa
semps era matisada d'unció, y
arribava a cansar mai quan éll

lemnitat

plicava,
ment

y al

amb

una

eloqüencia

sensilla, això

en
no

sota la flama dels

bella

esguard

majoría

davre, la multitut humil, sorpresa,

de ma, fortament apretada, veient
se segur, sobre un terreny sólit, sota
una llum que no es claríssima, que
ganya...
Y are

es

devant del

no

que tampoc

tristement,

en

sol,

trobava sol, ben
res,

som

erra

bond, envoltat d'una fosca espessa

qual sotjaven,
pantables, com feres en
desde la

ab ulls

Diamantina

Una

dels boscos verges, incerteses
y enigmes. De cop y volta, la ma
del gegant l'havía abandonat: pri

y

El deixeble ha entrat

com un

en

silen

CARLES RAHOLA.

de rosada

a

poquel el díct.

de la renta prada

triomfanta

harmonía.

ab plácida

volejar ses•cabelleres

amichs s'acostan

pels

blondes..

flairosos.

caminals

de les frondes
confosa
brancatjes guayten els faunes luxuriosos.
axeca

remor

neses

mer

fou

una

sensació

afluixament dissimultat,

freda,
un

un

contac

pert; després, la separació
absoluta, la ma abandonada que
te

Demunt
ses

jorn.

el

Pels aires revolen les

1 herbei segueixen

danzes.

Bla

murmuri

que's

sent la buidor y

s'espanta,

la

veu

que crida en les tenebres cercant
en va al bon vell que ha caigut a
la vora del camí. La grossa veu del

devingut apagada, era
mort: «Mars es un planeta

Mestre havía

ja

Y esclata

un

só

alegres
aixeca

les

aucelles.,.

donzelles

deljardins

elsjovincels arriben de vora ses aymades
D'amigas y amichs les boques s'han juntades

y

y al darse el

bes,

els

so

ombra del Dolor.

home.

de gotes

donzelles danzen

entre'ls

la

en una

Aixecas poc

la verdor

Y el vent fa

es

les prego

pluja

decau del cel.

y els sal

en

•

TAPÍS

les set

èpicament

la fos

en

continua

s'han abrassat

fent l'homenatge d'un agrahiment
silenciós al savi benfactor que ana
va a guarir als malalts dels barris

En

blanc
ones

llargament, infinita
ment,
desesperació callada,
sentint a l'entorn llur un espai buit
que jamai més tornaría a ressonar
ab la paraula gloriosa 'del gran

sempitern,

la

El deixeble ha anat evocant, en
la nit tenebrosa, tot el seu pelegri
natge de veritat, conduhit per la
ma del gran home, y sentía la seva,

però

ciris,y aquell

que
al

Després l'August ha recordat les
.11argues y agradoses sessions en el
gabinet auster del sabi, que reali
sava tota mena d'experiments amb
els aparells de física y química que
aplegà pacientment y que feien del
seu laboratori, visitat per sapients
de barba apostòlica, un dels mi
llors que's coneixten.

riurer

l'evori,

com

poble

La vella gobernanta que l'ha
vist neixer y l'acompanyat tota la
vida ab un esguart amorós y pro
tector, encare sanglotava, y abdós

l'amplíssim

groc

apar més

dels homes.

enlluerna,

resplendint,

mar.

de dubte y con
fiansi a l'hora, sobre'ls seus llavis
exangües. Desfilant devant del ca

complexe y enigmatic
feble y espantadís de

no

front

acadèmica,

el

La porta de la casa blanca res
oberta al nocturn tràgic del

remors

tava

era

vers

litut.

tim,

cambra de treball,

nit,

somortes, sagrada de veus precur
sores: el gran home venerable, ert

seva

d'Al

zina s'ha aixecat, dirigintse pausa
dament, com un fantasma errant en

císsim y encès del foc interior que
l'abrusava, y es fixava, implacable,
en les erwanyes de la Vida, arren
cantli aquells secrets més amagats;
la

L'August

pesant que cau y un
mon enllà, enllà, en els espais som
niosos, que tal vegada brilla més

rés, Un cos

faunes s'amaguen parc
ANTONI

PUGÉS.

EL

D'ALTRES TEMPS

tims dies de Novembre ho
febre

política

eran

de

pera la vella Barce

lona.
Cert qu'are's

parla

de

Diputats

a

Corts y que Ilavors sos se tractaba
d'elegir els Concellers, pero donat
aquell sisterpa polític no hi ha gran

disparitat

entre una cosa y l'altre.

Les Corts,

o

eran un cos

reunió de brassos, no
fet a posta, ocasional,

un aplec regular y
orgánic de
l'iglesia, la noblesa y les ciutats, a

sino

que asistía personalment tothom
que'hi tenía dret, y en les que la re

veníkintimament lliga
l'organisació política de les

presentació
da ab

ó

viles, millor, dels Estats munici
pals ab dret a anarhi. Y el conce
Iler en cap de Barcelona, era di

propi.

putat per dret
El sistema

sigut sempre
Barcelona,

electoral

había

no

mateix

el

com

la vella

a

tampoc

sa

organi

política, pero sempre, fins en
els temps mes llunyans, resplandeix

sació

una certa

autonomía y un caracter

genuinament barceloní

en una cosa

y altre.

En els
na

de la nostra na
de Barcelo

comensos

cionalitat,

el

régiment

corresponía al vescomte, pero

poder no era absolut ni fou de
llarga durada, perque ya baix R.
Berenguer III (1127) la veyem go
bernada per un veguer (vicarius) del
son

Comte, una mena d'Arcalde de
Reial Ordre, ab concell de seniores
o caps de familia, concell antiqui
sim que responía a l'organisació

fogueral propia
En Jaume I
son caracter

Ya

de

l'época.

fixá

difinitivament

autónomic.

1249 creá cuatre

traducció—Concellets—tan famosa
ha esdevingut en nostra historia.

Aquetspaciarii elegfen

sos

suc

cesors, lo que si afermaba l'autono
mía de la ciutat, feia

d'uns

cuants

perillosa.
Aixís degué

el

seu

Els cinc concellers

tiu) elegian
després

un

aná

(poder

(si be
nombre),

concell de cent

pujant

de

quels asesorabaen satasca,
qu'un cop acabat l'any, nomena

concell
y

execu

patrimoni
gobern, cosa

entendreho el Con

junt ab el caracter
cell

en

el

organic del Co

que entraben totes

imparcialitat, justicia y,
inteligencia, allunyant a n'el pro
nyora de

fesional que

repara en fer mans
y mánigues pera acabarse d'asegu
rar un carrec
que ya toca ab elsdits.
no

El treball electoral, el manubri
de la máquina, no era, ni podía es

qu'una acció de propa
que portés un criteri comú
en el si del Concell de Cent, á la
conciencia de Barcelona.
ser, altre

ganda

la vida interna de la ciutat

Quelcóm d'aixó degué pasar
1456 en que la Busca copá tots

rría en la mes

s'esco

complerta indepen

dencia.
Pero al anarse presentant els par
tits ciutadans, aquet sistema electiu

'mateix defecte que
l'anterior: estacionaba el poder en
resultá ab el
unes

mans

determinades.

accerrim, que deia valía

re

ments,

y

de

son

sí,

compromisaris, vuit
ciutadá—ciutadans,

elegia els

24

de cada bras
menestrals y

mercaders—.
En

se

fosin dotse y per
tadans, tres menestrals y sis

que
ciu

merca

ders,—pero els
sius

barcelonins, progre
sempre, havfen demanat la

igualtat complerta y'l nomenament
directe.

L'ENTREPIAMENT Y'LS SPORTS

ATLÉTICS

paraula entrenanzent en el sen
en
qu'aquí s'usa, o sía,
com simple adaptació del trainning
anglés sensenyar per la prácticas,'
A

tit

l'exercici,

l'idea d'habilitat en
la d'acostumarhi el

com

cos, aumentant aixis la seva

poten

cia intensiva.
Está clar que el medi mes sencill
conseguir abdós resultats es

pera

práctica,

simple repetició me
però de sobres
veurán nostres Begidors, que tot y
y esser insustituible, no es aquet el
la

la

cánica del exercici,

Els elegits, sense enrahonar ab
ningú, eran tancats y incomunicats
fins que complían sa tasca que con
sistía en elegir tres candidats pera
cada carrec, y escribint els

-

D'EDUCACIÓ FISICA

inclou tant

deya
sorteig: tres

l'ordenament

que

PACIENTÍSIMUS."

Cent, ya d'ori

gen popular per complert y repre
sentació genuina de tots els esta

mes

s'haguesin elegit bocs pera ocupar
aquells honorables carrecs.

corretgirho treballaren els
Comtes-Reis, conseguintho per fi
Joan I ab son ordenament de 23

reunfa el Concell de

en

els
llocs provehintlos ab elements (re
balladors, aquells elements que tant
molestaben al notari Safont,

Pera

d'Octubre de 1387.
Desde Ilavores, cada jo de No
vembre, diada de Sant Andreu, se

I

forses socials, obligaba a n'els el
tors a triar noms que siguesin pe

ha dotse compromisaris pera escu
llir nous concellers. Els nous reno
vaben a son gust el concell y aixis

noms

paperetes, amagarles en boles
de cera, vermellas las de conceller
en

paciarii
(per corrupció pahers,) qui s'asso
ciaben vuit conciliarii, nom quina
en

venir, devia esser el
Concell de Cent. Y la
ciutat, desde Ilavors se regí per ella
meteixa.
a

gloriosísim

any es un etzar era
acostumada y'ls ul

avans cosa

hi cercá remei.
El 3 de Novembre de 1274, fetxa
famosa en els nostres anals, creá el
que, anys

ELEdCIONS

Lo qu'aquest

qneridor puix aviat

GRAPIC

primer, verdes

las del segón y gro
les
altres.
gues
Un cop fet, tornaben al Concell
y un nen treia les cinc boles nece
saries y sortía qui sortía,
Aquet sistema ab lleugeres

mo

dificacions, sigué durant molts anys
la salvaguardia y garantía de la
llibertat y recta administració de
Barcelona. L'intervenció de la sort,

medi únic, ni molt menys, medi es
clusíu, que's basti per ell y allunyi
l'intervenció de tot altre.
La

simple repetició

mecánica,

a

rutinaria costum, donará, si, segu
retat en l'execució d'una cosa, però
may y si per cas, molt poc a poc,
fará progresar un exercici, cosa
que per altre part

es

que's consegueixi

per l'estudi

cional y científic.
Però lo que en
cuestió de
ho

es

molt natural

la habilitat

es

simple perfeccionament,

de vida

o

mort en

toca a acostumarhi el cos,

-

ra

lo que

'
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EL

Casi tots els exercicis tenen els

perills;

violencia, el cansa
ment, l'exitació excesiva, son casi
sempre seguici del sport en son as
seus

la

pecte de lluita
cuants

y

emulativa;

cercant

quels havía de
d'aquets efectes,
ab sa repetició

y cuants

l'entrenament

posar per sobre
no han conseguit,

continuada, altre

que malmetres la salutl
En cambi, l'entrenament cientí
fic, no tant sols no presenta aquet
cosa

terrible incovenient del intenstu,
sino que, analisant fins lo més fons,
mohiment per mohiment, el meca
nisme del exercici, permet prepa
rar el cos pera tots y cada un d'ells

Els exercicis atlétics

podrían

en

fer

un

esfors

en

sense moures

quels primers

del cos, per

bras y de
de banda

exercicis de
els altres, deixant
els que consisteixen
son

cames
tots

trasladarse de lloc

en

mitjantsant

els brassos, per cuant, apart del en
filarse per la corda, no son més
que recorts del acrobatisme anti
científic dels temps que foren.
Però hi ha una altre divisió

qu'are'ns

interesa més,

mic, seguit d'esforsos més
intensos, análecs entre si

ment tan

minats

els

Entrant

ja

en

nament,
el del aparato

entrenadors

an

el estudi del entre

comensarem

per estudiar

respiratori, tenint

en

compte la tesis per nosaltres de
mostrada l'altre día: cels pulmons
home.»

son

Ja

vam

probar complertament

la

pulmons amples y
que sían garantía d'he

cica, dotada de

subsegüent regeneració
orgánica, perfectes.
matosis y

Pera això tot home de sport deu
forsosament a un régi

sotmetres

gimnasia respiratoria per
avesarse a respi
rar complertament, duhent l'ayre
per tots els pulmons. Alguns cops
diaris, de cara al ple ayre, respirar
per complet varies vegades segui
des, y al ensemps que's conseguirá
un ample laboratori, la sanc esde
vindrá rica, l'organisme's fará més
fort y la respiració acabará sent
men

de

sencill que st4i, y

un

mecanisme tant natural y

mic que
pera res
atlétic.
Però

a

ja
en

rit

caldrá preocuparse
el moment del exercici

no

més

d'aixó, també la res
d'un

objecte
trenament especial, segons la mena
d' exercici a que vulguem dedicar
piració

carnos.

deu

esser

en

a

en

en

o

menys
exercicis d'esfors rít
o

menys

y

enca

la consecució d'un fi de

terminat.
En els

casi

es

Consecuentmen,

exemple el rowing-, que
l'inspiració coincideixi ab la flexió
y l'expirar en la extensió. En els am
bulatoris (la carrera) deurá procu
rarse, sobre tot, arribar a conseguir
una respiració rítmica y
regular:
inspirar fortament, retenir l'aire
varies pases, expirar. Pero en tot
cas, sense precipitació, reposant uns
segons entre respiració y respiració
perque aquesta y mes en exercicis
violents, cansa sobremanera.
Cuant major sia el temps que
retingam l'aire, major será el esfors
que farem; d'aquí doncs la necesi
tat

primers (quin

exercisi

tipo

l'halterofilia, l'aixecar grans

al entrenarse's
els exercicis de flexió

en

d'anarshi

acostumant en

els

en

trenaments.

pesos)

sols hi entrá també un sol
temps inspiratori, lo mes potent po

En les carreras de velocitat, so
bre tot, l'ideal está en fer el reco
rregut durant una sola retenció.

sible, pera que'l torax ofereixi, com
deiam, un fort punt d'apoio al

Aixó pot

esfors.
.

la

necesitat en qu'está tot home de
sport, de tenir una gran caixa torá

poderosos

continuat y

sta,

o

natural y sencilla no produhint
aquells efectes d'excitació y cansa•

per

tuarse.

procurará

exercicis d'esfors únic més

seguits
glesos.

del

esfors, perque a mida
qu'apareixi la sofocació,- baixará
l'energía, acabantse per complert,
cuant la respiració no pugui efec•
nisme del

puesto, absoluta o relativement; y
casi podem generalisar
dihent

de tal manera, qu'al arribar el mo•
ment de la Iluita, aquesta s'escorra

temibles per general en
els exercicis atlétics. Aquet es el
secret dels veritables miracles con

general

en

fixos y ambu
latoris, segons consisteixin en dur
nostre cos d'un lloc a l'altre o be

dividirse,

Per tant y tenint en compte que
potencia del esfors está en rahó

directa del temps que podem rete
nir l'aire en els pulmons, l'atleta

importancia
a n'aquet entrenament, qu'ha de
ferli posible esforsos de major du
rada. Ademés, com l'inspiració ha
d'esser lo mes forta posible, deu
procurar quels pulmons hi estiguin
deurá donar

una

gran

acostumats, que es tant com com
dir, que sian forts, perque sinó, la

presió

del aire

pot dur l'enfisema
vesicular o interlobular, el general,
y fins y tot, l'hernia del pulmó a
travers dels intercostals.

Consegüentment, l'atleta, a mes
preparatoris destinats
enfortir els pulmons, deu tenir

dels exercisis
a

conte al entrenarse ab els pesos, de

inspiraci6 se fasi ab tota re
gularitat y en tota l'amplitut, a fi de
que el texit pulmonar vagi acoStu
mantse a presions cada día majors
a mida que's va aixecant gradual
que

ment pesos mes grossos.

ritmic,
l'especialitat del entrenament pul
monar consisteix en que la respira
ció vagi combinantse ab el meca
En els exercisis d'esfors

conseguirse gradualment:
aguantarla deu metres, mes ende
vant vint, etc., etc., fins arribar al
cent

metres de

molt útil
final

en

la

carrera,

també pera

cosa

l'emballage

les altres.

precaució que
guirse en tota carrera,
Una

per el nas,
la resistencia.
rar

cosa

que

té que

se

respi
centuplica

es

el

Per tant els corredors, els remers,
tots els qui prac

els footballistas,

tiquin
mes

sports

d'aquesta mena, a
previ gene

del entrenament

ral que recomanem pera tothom
deurán parar bon conte en sos en

sportius d'arribar a
ritme regular respira
tori, y com qu'aixó sols pot ser
mitjansant una costúm ben arrai
gada, deuhen procurar que cami
nant, parlant, en tots els actes de
la seva vida, la respiració segueixi
el ritme útil al sport que's dediquin,
trenaments

conseguir un

can
que, com deiem, pera estalviar
esser
sament, no deu
precipitat.
*
En una paraula; ells necessitan
conreuhar l'agilitat en la respira

ció;

els halterofils, l'intensitat
Un altre día ens ocuparém del
entrenament científic dels muscols.
ARISTODEMOS.
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En Jaume Durán, Campió d'Espanya y

I
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Ele]
110

Preuf20 céntims
^,4'',' Surt els dimars

Piard, ex-Campió del mon
acompanyats del Director del Velódrom, Sr Alberici

LI diumenge el nostre Durán vensé en les tres probes a son terrible competidor

■1••••■
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VOSTALS
L'anim-L vendres

volgué
y al
per

per donarli

present

no

Ja ha

un

se

día

un

bes;

la ven6.ría

donarni cap més.

passat pel

carrer

la

cer

1 cavila
ab

l'alegre jovent,

deixanthi'lfum

que

peresós s'en
fila

de les atxes de vent,
Y'l vell

tulit quina

tristor que

I sent.
ANGEI. GUIMERÁ.
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L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

L' Diputació

Institut d'Estudis Catalans va ser creat per la
de Barcelona a últims de Juny de
l'any passat. Els membres de l'Institut, varen pen
dre, doncs, possessió de llurs càrrecs el día 5 de Ju
liol de 1907.
Per les seves publicacions l'institut ha procurat,
sobretot donar materials d'estudi, coleccions de do
cuments, inventaris gràfics o monumentals que servis
sin pera ulteriors investigacions. No ha mirat més que
a la serietat de l'obra
publicada, no ha tingut la pre
tenció de ferse un plan preconcebut,
que s'ha de com
plir després difícilment ab treballs improvisats, per
guardar el vigor d'una falsa sinopsis científica. La
nostra gent demana la publicació dels nostres clàssics,
les series de les cròniques, una per una; per ordre de
temps; però tot això s'ha d'estudiar poc a poc... si
no's vol fer una pura acció de
propaganda, o una im
pressió d'editor, que no mira prim en els textes, y que
tampoc resistirà a l'acció de la crítica.
L'Institut d'estudis catalans no es una academia
oficial que's fa veurer ab lectures
públiques, no es tam
poc un centre d'ensenyansa, es una comissió de tre- .
balls que fomenta les iniciatives particulars, les enco
ratja y publica en les seves coleccions d'anuaris y de
llibres. Els membres de l'institut son vuit, dividits en
quatre seccions, y es reuneix plenament una vegada
a la
setmana, lohan per cada reunió cinq duros de die
tes y
aquet es l'únic sou e indemnisació de que disfru
ten. Una vegada reunits, es proposen els uns als altres

les noves científiques de la setmana: troballes arqueo
lògiques o literaries, publicacions rebudes, y discutei
xen ampliament la conveniencia
y manera d'estudiar
cada problema. Si l'assumpto es important es proposa
a un o dos
que l'estudiin ab detenció y vegin la manera
com puga
ajudarhi Institut. Si's tracta d'un estudi
important, l'insiitut acorda publicarlo y entra el tre
ball

en

la serie dels llibres de l'Institut.

Quan se tracta

d'una

cosa

allunyada

na, l'institut hi envía una missió

de Barcelo
científica, triant en

trels estudiosos catalans aquell que'ls hi sembla més
preparat. Després recull els seus informes en un ar
mari. L'Institut ha tingut aquet any també l'iniciativa
de proposar la formació d'una gran biblioteca á Bar
celona. Es va dirigí per això a la Diputació provin
cial y aquésta generosament l'hi va donar una. canti
tat suficient pera adquirir la biblioteca del benemèrit
13. Marián Aguiló. L'Ajuntament també va posar una
cantitat respectable en el desgraciadament ja olvidat
presupost de cultura. Sense poguer disposar d'aquesta
cantitat l'Institut, per això, ha persistit en l'idea de la
biblioteca y, ab els seus recursos propis, va comprar
díes passats els llibres de Mossen Cinto. A més ha
comprat molts manuscrits y d'aquéstosja'n conta més
de doscents. La biblioteca es pobre en instalació,
està quasi sense armaris, perója es la més rica en cali
tat dels llibres.
Això lograt en un any, donarà idea de com esta
ben de llibres y de lo que ha fet Institut.—J. P.
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POLITICA EXTRANGERA

Josep Miquel Góme:
ElcAit President y

Vispresident

de la

Alfred Zayas
Cubana

República

CAMPIONAT DE LAWN-TENNIS

Eusebi Bertrand. Donador de la

Copa

Ernest Witty Guanyndor

Campiomit
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FESTA DEPORTIVA A LA BONANOVA
Club»

Sport

El «Catalá

degá de

les nostres societats

de Foot-Ball, ha volgut co
mensar les tasques d'aquest
ab

curs

una

bella festa de

portiva, y encare qu'el temps
volguí portarli la contraria,
a

l'últim

sortit ab la

a

El día 15 no

pluja

pugué ser; la

privarho;

va

seva.

pero el

22, el clásic camp de la Bo

ofería

nanova

un

agradós

aspecte, malgrat lo rufol del
día, que semblava volguerho
esgarrat.
Com que
per

objete

la festa tenía
sentar

els

cam

peonats del club, sols po
dían pendrehi part els seus
socis,

però

tot hi

aixó

va

resultar

d'alló més animada.

públic seguí atentament les
ripecies de la lluita entaulada ab
El

pe
no

blesa entre els concursants.
Les belles poses del clásic disc, de
qu'en publiquem una de notabi
Iísima, encisaren els ulls dels aimants
les

de la forma. L'esclat
una

presenta

aplaudiments
la lluita

a

d'energíes que

re

peu, arrencá
de la concorrencia. Y
carrera

la corda, ab

a

sos

cómics in

cidents, feu esclatar més d'un cop les
riallades.
De totes

maneres

resultá

una

festa

simpática y si alguns dels
resultats no sigueren sumament nota
bles; en cambi's demostrá que'l Cala
tald Sport Club es una societat que's
sumament

preocupa seriament de l'edu
cació física, y que te ele
ments pera tot.
La nostra més coral enho

rabona.
Resultaren

campions

els

següents
roo

senyors: Carrera de
metres: Camil Balat; Ca

rrera
rrera

de

P,
soo:

2oo:

de

Carrera de

Barnola; Ca
el mateix;

r000:

S. Santos;

Llensement del pes: M. Bar
nola; Llensement del disc;

Reiié; Llensement
M. Barnola; Salts:
A tots

de Barra:
F. Bonet;

ells felicitém de

tot cor, per la victoria obtin

guda.
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EXPOSICIO AL CIRCOL ARTISTIC

1.1

Sala de

pintura

y

Es llei de vida que'ls jo
estaloninals vells, pero lo
qu'es el Circol Artísticno vol
que sigui aixis y d'un cuant
temps a n'aquesta banda está
en una activitat que recorda
l'epoca de sa fundació, en
que era sol a vencer, a forsa
de trevall y iniciatives la pa
sivitat masiva dels burgesos
barcelonins.
Els seus elements joves,
ab una energia remarcable,
treballen sens parar y les
exposicions es succeixen, les

escultura

ves

exhibicions es multipliqueny
la gent va avesantse cada día
mes a visitar els seus aristo
crátics salons del Passeig de
Gracia qu'esdevé un cen
tre educatiu de les clases
acomodades barcelonines.
No cal dir qu'en l'exposi
ció actual hi figuren totes les
firmes valioses de Barcelona
artística, prova vivent del
avenç remarcable de nostra
ciutat y
que tothom n'ha
sortit contentíssim.

Sala de dibuixos y caricatura
GliXés

GRAFIC, per Vidal

ELI IGRÁFIC

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Vista de

l'exposició

desde la

galería:gotica
Clixé Gn unc per Vidal

El Centreexcursionista de Ca el vell casal de les rei
vindicacions catalanes, ha tin
gut una idea altament lloable
obrint una exposició de postals,
exclussivament de vistes de la

talunya,

nostra terra.

Y no's pot negar que cuant el
Centre s'posa al cap feruna cosa,
la fa ben feta. Provas si no,
aquesta, en la que una cifra veri
tablement esparveradora de pos
tals exposades ab senyorívola
sencillesa, posa a ma d'tots els
barcelonins les infinides belle
ses, de tants pocs conegudes, de
totes les encontrades catalanes.
Aquets dies, les velles colurn
nes del
temple d'Heracles, reste
preuat de la primitiva Barkino,
ressonan joyosament ab les ale
gres veus de la gentada qu'ab
agradosa curiositat ressegueix
les amples sales del elegant y
históric local del carrer del Pa

radis.
La sala de les columnes

gregues
Clixé GRAFIC per Vidal

GRAN TEATRE DEL LICEU.

Alice Cuccini,

mezzo

-

soprano

INAUGURACIO

Eduard

DE

Mascheroni,

LA

mestre

TEMPORADA

director

mario Gil;on,

tenor

cracia. Y

l'empresa esporuguida

ga retrasar el
sa ma.
no

que

día,

vin

tant com estaba en

La calma del abono
admitía dubte.

era

indici

Pero al fí s'ha obert. Posada la
en'l terreny de les necesitats ine

cosa

ludibles: l'empresa a
la fredor a forsa

ser

tingut

que ven
de sacrifici: un

hermós cartell temptador de les frivo
litas senyorlyoles ha despertat als pe
resosos,
Com

Giuseppe De Luca, barítono

ja'!
0 qué'l que's

Liceu
a

¡A

Lohengrin

en

no

Barcelona ab tota

sa

sa

posará de
una

obra

manera

que

nova.

expiador de les pasades compla
taquillístiques. Vestits nois,
decorat nou, a tall de Bayreuth y la
lo de

cencies

forsa.

any per'xó una cosa ha coincidit ab l'altre.
Els derrers temporals, han adelantat l'entrada del barba

malaltisos, y el Rei ab sa vinguda ha mitx
del
l'apertura
gran teatre.
No es cosa de gastar tant, devía pensar la nostra aristo

no

italianisada obra's posarà ab un res
pecte integral que be podem calificar

vareta

Aquest
blanc,

artístiques,

L'educació wagneriana del nostre
públic fa que se u deguin "tenir tots
els miraments, y aquet any la ja casi

hi fa fretl ¡no cal

Bernis ab

es

casi resultará

abrigarsel
mágica, fa la senyal. El
Liceu obra ses portes y llavors..., llavors sí; l'hivern ha fet sa
entrada, encare que'l dols estihuet de Sant Martí regni a
Barcelona

novetats

'ser, heus aquí: tot cuant pot interesar
los en el cartell. Val adir per xó que'!

dormides víes y encare que les fulles dels platans, corsecades
per la xardor del istiu, corrin remoroses, impelides per el
vent tardoral, com cavalcades fantásticas d'i!-lusións d'altres
temps, marcides y somortes.
Pero

a

Liceu definitivarnent ha

temporada.

ofereixen gran cosa. Els devots de la
música no hi troben Pgaire pera satis
fer sos desitjos. Lohengrin y Tanhaü

podem ben dir que som al hivern. Per
Barcelona passa així: no'ns enadoném pas
del temps que fá encar que
les fredes alenades del
Montseny fassin arrupir la gent que de nits corre per les
BERT

y'l

comensat la

díJ

música tal

com

el gran Mestre

va

crearla.

terror dels

aturat

na

Cecilia

Gagliardi,

soprano dramática

Gilda

Longari Ponzone,

soprano

dramática

El Tanhaüser serà posat en
per el mateix cuadro que

passat llevat d'en Batistini.

esce.

l'any

F71.,
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EL PAISATGISTE YU PASCUAL

que tot,

pRIMER
Si

no

d'ofici,

es un

poeta.

qui estigui Iluny

aquest

es

ell.

dels

Perxó

jo

popular, popular en el sen
paraula. Are, en l'altre sentit,

que may serà

tit corrent de la
en

Yu Pascual

artista hi ha

un

mercantilismes
crec

en

l'alt,

labora

intensa,
Quan
color,

noble,

sense

ell

aixé sí.

amor,

sens

y la

perlejen
qui'ns

el

en

y

revelarà

de bellesa.

tot

un

jo'ls

interna,

en un

paisatge,

seva

de

el

odors,

ànima. Visió

superioritat y

en

son

lo menys

color, qu'es

pug-a

Tendeixen sempre al poema.

trobo la

vibració

les remors, y les

mon

Y

re.

majoría d'ells,

pany de vida

sense

visió dins de la

fer dins el gen
la

Pascual,

lo menys nota de

Pascual

posa devant d'un

forma,

pintoresc,
Son,

d'en lu

paisatges

Perque en

exaltació

se

Els

veritables poemes.

gracia de ser
una

cambra,

el mellor com
en

una

casa,

jo els trobo també aquella ho
norabilitat y aquell valor trascendent, pera
romandre, oferts als ulls assedegats dels qui
palau.

comencen

en

Y

el recinte quasi sagrat del Mu

seurn.

FRANCESC

SITJÁ

y

PINEDA.

GRÁFIC

EL

EL PIANISTA GONZALO

NUNEZ

Are que ja va
de baixa
el es
clat musical que
en

Barcelona

Pero

públic
volgué ferho per
cotnplert en tota
la complexitat de

de
la tardor s'ha pre
sentat al nostre

y per tant

donarnos

en

del que

Gonzalo Nuriez.

Les

que'ns va

miliars els grans
noms
den Pa -

un

y

Barceloní.

y

lo

com

obres
fer co

danses cubanes de
concert d'una fac

So

tura molt

es

d'aquestes ratlles, ne
donat en el elegant

es

néixer consistían
gaire be totes, en

drewsky, Sauer,
Risler, Malats,
empresa
bon xic arriscadJ,

degué
mostra

compositor.

aquí,

ahont hi sont fa

Granados

val

que

Presentarse un

cias,

de ser,

sa manera

públic el distingit
pianista y compo

pianista

pre
devant

del nostre

se

nyala l'entrada

sitor Americá

al

sentarse

Cliché del GRÁFIC per Vidal

perú
sortí

y

el

distingit artista,

molt airós

espaiós

en

local

mottu

el concert
del Ateneu

propia d'aquelles
agrado del públic que premiá
aplaudiments.
sa

amorosida

elegant

y ab tota la dolse
terres, y sigueren del
el

seu

trevall

al)

LA LLIGA DEL BON MOT

poble, per gran que sía, si vol esser veritable no deu planyers treball ni conte pera arribar a estir
digne de tal nom, tant deu procurar perfeccio parlo d'arrel.
nar y
exaltar ses cualitats característiques, com
A n'aixó tendeix la Lliga del bon mot, en
quina
corretjir els defectes que puguin entelarles.
primera conferencia celebrada el dia 18 en el Circol
Les d'el nostre poble, tan remarcables en mes d'un de S.
Lluch, el Dr. M. Ricart Aragó pronunciá una
sentit no's pot negar,
elocuent «Endressa als joves» remarcant la necesitat
que venen ennegrides per un de
fecte, qu'encar que sía comú a la majoría dels pobles, de treballar'fins á foragitar les
paraules grolleres.
Un

ment

EL
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LA GUARDIA

F.

URBANA

Jordi

Puig y Alfonso
Tinent d'Alcalde

r'undador de la

Organisador

Guardia Urbana

La Guardia

Urbana

López

de

Sagredo

Jefe del N(gociat Central
y Jefe accidental de la Guarida Urbana

fou

creada pera dotar a Barce
lona d'un cos que la fes ac
cesible

en

tothom,

un

cos,

que facilitant la vida ciuta
dana, dongués als forasters

barcelonins, guía y tran
quilitat en ses relacions.
y

Y per are, Barcelona

pot
no
SOS

no

queixarsen. Díguintho si
els premis que van rebent
individuus.

El Guardia

Balaguer

ha

Urbá Jaime
sigut premiat

per la Societat d'Atracció de
Forasters, per haber impe
dit varis timos

en

Li

l'Estació

de Fransa.
El Oficial D.

Joseph Ma
ha sigut per

Merino, ho
l'Ajuntament per
ría

D. Joseph
M." Merino
Oficial de la:Guardia Urbana

haver

es

crit y editat la «Guía prác
tica del Guardia »

Jaume

Balaguer

Guardia l'rbá

EL
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ELS DERRERS TEMPORALS

El
c!
v

equínoccí

no s'ha volgut despedír sense donarnos una prova del seu
pas. Aquets díes l'agradós
de Barcelona ha obert un paréntesís y hem sentit udolar la mar y brunzir el temporal, y hem
els negres núvols creuar a veles desplegades per, el de costum, tranquí1 celatle. de nostra costa.

ma

t

'

Peró sembla que
ja sia cosa des
comptada que la
tardor acabi mala
ment y lo que pera
nosaltres ha sigut

magnffic espec
tacle, pera'Is nos
un

pagesos ha aca
bat essent un mo
tiu de temors y
angunies, si bé sor
tosament l'inunda
ció al prat del Llo
bregat no ha tingut
tres

greus
cies.

consecuen

LES INUNDACIONS DE S. FELIU
Els

temporals d'aquets derrers dies
haurien sigut res si sols s'hagués Ii
mitat a les corprenedores onades
que's veuhen a l'altre plane. Els bons
burgesos encare n'haurien sapigut grat,
com d'un espectacle que ve a trencar
la monotanía de la vida ciutadana, y
quels permet, aprofitant els intérvals
de la pluja, anar a veurer les onades
saltant per sobre del malecons del
no

port.
Però desgraciadament, l'inundació,
aquet flagell que fa temps patim a Ca
talunya, ha vingut a portar l'espant
les rielleres planuries del Empurdá,
comvertint en tragedia l'aparatosa
a

tempesta.
Un dels llocs que

ha sofert més

a

estat S. Feliu de Guixols.

El vespre del día x6 hi descarregá
gran tempesta d'aigua que ocasio

una

perjudicis

ná inundacions y
en
gran.
en certs carrers de la ciutat
Les
arribaren a una alsada de sis a set

aigues

pams, ocasionant per els desborda
ments de les rieres del Monastir y de
la Tueda, arrastrat la corrent molts
arbres y altres objectes que quedaren
escampats en diversos punts de la
ciutat.
A .consecuencia de dita pluja varen
derrumbarse algunes cases y entre
elles una que al desplomarse matá a
un infelís noyet de uns nou anys, po
guentse salvar sa dentés familia que
vivían a la casa.
En el carrer de la Barceloneta tin
gueren que auxiliar a la gent per medi
de barques de pesca, evitant d'aques
ta manera un gran nombre de des

gracies.
a

Per la gran avinguda de les aigues
la riera del Monestir se desplomaren

els derreres de algunes cases que lin
dan ab dita reiera del Monastir y els
dos extrems de un pont construit no
hi a gayres anys d'obra.
Está vist quels treballadors page
sos y
inteligents industrials tenen
continuament vida y interesos al en
cant, per falta de canalisacions ade,
cuades que puguin donar prou sortida
a les aigues que de les bessants baixne
rieres avall en temps de grans plujes.
Pero la gent de mar no ha estat pas
de mellor condició.
Les onades gegantines rebotentho
tot, posaben en gran perill a n'els po

bres pescadors.
Hi ha noticia de varios naufragis.
En un d'ells, devant de Palatnós,
el alferes de navili, González Honto
ria hi trobá la mort en premi a son he

roisme.
Descansi
no.

en

pau el

benamérit

ma•

Clixés, Alberti.
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LA SETMANA POLITICA
La nota

,(Quíns

política

de la setmana

es

l'espectació.

seràn els candidats? Però també hi ha

un

altre

motíti d'ansietat que sotmou fortament.

Veus

pobles y exerceix totes les funcions ciutadanes ab
serietat y cn zel remarcable en
grau altíssim.
La formació de
llistes va anar

acompanyada

volan-

d'una acció po
pular activíssi

deres, l'eternal
suspicacia polí
tica que jamay
ha

reposa,

una

1

ajudar
perfectabi

ma, pera
a sa

fet

litat.

que la re-

L'anunci de

forma de la llei

les eleccions ha

correr

del Cens electoral ha
pera

dut el

sigut feta
desgarriar

les forses

figuren.
que

Cens,

molts

e

inés

y de

més

a

obligloria
nova

xos

quedin

vot

tot

omple

molt fàcil que

sense

gentada

I.a

Cambiant la
base del

a

defini

vament d'ahont

cata-

lanes.

es

poble

enterarse

fa

lo día

els bai

de

Ca

Ciutat,

tal

se veu

a

la

com

la fo

fet
tografía,
certes
pendre
ha

una

CiiXé GRAI .C. per Co

EI

els

de Ca

la Ciutat
públic
porxos
organisa-precaucions
en

ció dels serveis y en tot això
qui hi pert més es el que
duia
en
la
lluita
ventatja
per la representació,

la

Pero

el

púble

català

va

esdevenint

espill

dels

han resultat purament
ble excerceix

qu'ensenya

sos

ésser

preventives,

drets ab

digne

una

que
doncs nostre po

convicció tan

de Pautonomía que

serena

demana

ARQUITECTURA CATALANA
Ab motíti de les
derreres Reials jor
nades, de les que tan

quitectura gotica

complerta ilusió de
un palau reial de la
etat mitjana,tant, que
D. Alfons, digué que

complerta

informa
ció vam oferir als
nostres llegidors, s'ha
tornat a parlar del
Castell de Santa Flo
rentina de Canet una
de les mes preuades
joies de l'arquitectu
ra catalana.
Al resenyar la vi
sita qu'hi feu el Rei
ya publIcarern her
m:oses fot o gr a fies
que donaben una
completa idea de la

sols hi faltaba aixe
car el pont llevadis,
pera retrotraures
ella.

sos

temps de la Ar

á

Però, avui, que ja
planes no's
vehuen ofegades per
l'aclaparadora in
mensitat d'originals
d'aquells díes, no sa
nostres

bem resistir a la ten
tació de publicar, la
porta de entrada

grandiositat y rique
sa de la senyoral mo
rada, quina severi
tat y bellesa, fidel re
cort dels mes hermo

ca

talana, donan la mes

Cliché GRÁFIC

Castell de Santa Florentina de Canet
(Porta d'entrada,

per Co.

exemplar preuadísim
de quina bellesa no
cal parlar, puig ja ho
fa per nosaltres la fo

tografía.
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inODAS
(L'explícacíó

va

a

les

planes

de

fora)
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GRÁFIC

EL

—

AMBICIÓ
Avuy,
la

pau

Tant meteix n'hi havien

la terra

dels

deus,

blanca y el aires encantats;
reposa sobre els espais y el mons;
es

segura la mirada pels cims dels

ab

nocturnals

serena

boirines

ab una mena de presopopeia que
semblaba dir: «Som nosaltres els

pausa

mon

anglesos, els amos de
¡Bum! Som aquí.»
ions,

ses

de les tenebres

malles

floreixen

cants

en

pastó

silenci,
misterí de pau, esguarda

ales del

s

crèu

un

s' entranya

en

sag-rats.

deu mitólec

regint

guía fordre eurítmic

diví

un

ajustaven

anhel;

fusos,
vagament al
com

al cel

la inmensa

sa

vía

sa

forsa.

sos cosos, drets
xals y mitx reien
paisatje lluminós. Sos
a

sos

capets portaven barrets anglesos de
forma rara, y demunt sos colls els
seus pobres cabells enrutllats sem

nit;

blavor;
pastor,
y fa
augusta
menant remats
estrelles pels camps de
'LAUREÁ DALMAU.
que

voleya

Les senyoretes, quin calsat recor
dava també els baixells de sa pa

tria,
El

¡Buml

barrets semblaben ban

en sos

deres anunciant

alfons

d'or, y

la mar.

tots els blancs vels que

ben

dels jorns

estenen les estrelles

del

ramats,
horitsons.

avansán llurs

van

molts

d'anglesos. Els homens, drets, con
templant l'horitzó ab sos binocles,

el vell pastor devalla darrera del

Les

plè d'anglesos. ¡Quin

Està

fàstic!

de tola la

blaven serpetes onejantes.
Y les velles, encar més

y eterna de

ses com

encarca

dentasses gro
si amenassesin l'espai.

des, ensenyaven

ses

Al passar prop d'elles, se sentía
fortor de cautchouc y de dentrífics.
L'Enric repetía ab més rabia
cada volta:

PAGINES TRIEDUIDES

Ilunyedana
da

costa, vagament ovira
travers la boira del matí.

a

l'esquerra, s'obría la boca del
ample de vint metres. De
tant en tant grans boyes, marcaven
els bancs de sorra, y a lo lluny se
distingfen les aygues doh:es y fan
goses del Sena, que no volguentse
barrejar ab l'aygua salada, dibuixa
ven grans
franjes groguenques a la
superficie verda y pura de la mar.
A

Sena,

EL

baixell

gent.

estava

acurullat

S'auguraba

un

bon

de

viatge

y la bona
va a

gent del Havre se'n ana
dar una passejada fins a Trou

ville.

Deslligaren
let anunciá la
sió

les amarres;

sortida;

una

un

xiu

convul

sotraguejá

entorn

el barco, mentres al
ressonava fortament l'aigua

remoguda.
Les rodes començaren a dar vol

tes; s'aturaren y

girar
capitá ab

tornaren a

ab dolsa pausa. Cuan el
la bocina de donar ordres als

ma

quinistas cridá «¡Avantl», comen.
saren a girar ab rapidesa.
Ens allunyavem del moll.
Com si'ns despedíssim cap a
América, els viatgers feyen voleyar
els mocadors, y'ls que's quedaven
en

terra contestaben fent lo meteix.

El sol de
les ombreles

Juliol
rojes,

qtieya demunt
demunt els

tits clars, demunt les

ves

alegres
plena cal

cares

y demunt del Occeà en
ma. Al sortir del port, el vaporet
voltà rápidament encarantse ab la

En cuant soc a bordo d'un barco
sento

fretura de

y avall
dia.

com

passejarme

mariner

en sa

amunt

guar

¿Per qué? No ho sé. Però la veri
que, seguint ma costum, vaig
comensar mes passejades, refugint
tant com podía, empessonar ab els
viatgers.
Van cridarme. Vaig girá'l cap y
tat es

vegt a
doine,

vell company, l'Enric Si
qui no havía vist feya més

un
a

de deu anys. Desprès d'estrenyens
coralment les mans, reprenguerem
mos

passeitjos

engaviat,

en

mica. Tot

en

de ós

rahonant de tot

una

—1Es un fàsticl No se'ls hi po
privar el venir a Fransa?
quéls hi tens tanta rabia?

dría
Per

ma

banda 't puc ben dir que

faig cas.
L'Enric digué:

ni'n

—Està clar,
sat

Rb cap

-

t'has

ca.

¡Està

mira,

clar! Doncs

ha fet cap més mal que enraho
nar bé'l francés: escolta. Jo no te
no

nía cap ganes de casarme, cuant,
•fa dos anys vaig anar a passar
a Etretat. No hi ha res més pe

rillós

pels

solters que les

Les xicotes hi estàn
París

va

pont.

les

en son

platjes

Les anades

en

banys, les
provocacions al

burro, els

son

matrimoni. Y, la veritat,
res

més

platjes.
element.

be pera les dones fetes,
son per les noies,

fontades, tot
dir ab venta

no

pero

—No t'entenc.

raonant, miravem les dos fileres de
viatgers sentats a banda y altre del
va

que

jo sí que
vaig casarmhi ab una anglesa.
Tinguí qu'aturarme pera riure
—1Ah, Diablel Fesmen una tros
4`Que't fá desgraciat?
—Tant com desgraciat. —Llavors es que
¿T'ha en
ganyat?
—Tant debó; al menys podría
desenpellegarmen.

peró

De cop l'Enric
ble rabia:

com

anglesa

agradós

que

no

hi ha

veurer

una

GRÁF'IC

EL

divtut anys corrent per
la prada o cufiínt flors a les vores
dels camins.
Vaig coneixer una familia angle
sa
que s'estaba en el meteix hotel.
noyeta de

El pare era com tots els

anglesos y

Me l'imaginava com una mara
vellosa joia vivent, com unà nina
de carn formada pera mes caricies,
y que apenes sabía dir el que Ii
agradaba; y, a forsa d'esser incom

prensible,

d'aquet mon.
¡Quins horitsons no

expresar agradosament
sensasions y emocions poc compli
cades.
Semblaba una joguina d'aques
tes que diuen (papa» y «mamá» y
pronuncien «baaba» y «baamba.»
Com podía pensarme...
Ara no parla molt be que digue
sim, pero se l'entén sense dificol
tat; ja l'entenc massa.
Vaig obrir la nina y ya se lo que
te dintre ¡quina Ilástimal
Tu no coneixes les opinions, les
les teóries d'una angleseta
ben educada, a qui no's pot rep
tar lo més mínim y
que sempre, a
totes hores repeteix les frases del
«Diccionari de la conversa», escrit

deliris

pera

la

mare com totes ìes angleses.
Tenían dos fills, dos nois. cante
Iluts, d'aquets que desde de que's
lleven fins que's fiquen al Ilit no
fan més que exercicis forts, jugar
a botxes, correr... Tenían també

dugues

lagran, sacardina, una
anglesa disecada: la peti

filles,

veritable

rossa, ab un cap

maravella,

ta una

celestial.

Aqueixes

remalehides

an

gleses

cuant se

pes ho

de veritat. Tenía els ulls
d'un blau que semblava im

blaus,

posen

a esser

gua

son

pregnat

de

poesía,
de

d'insomnis,

amorosos

tots

d'esperances,
els plahers

obren a n'els
els ulls d'una dóna

responen a les
ansies eternals y mitx esvahides del
nostre corl
Cal confesar, quels francesos
adorem les estranjeres. Aixís que
com

aquella! ¡Cóm

veyem

una

russa, una

italiana,

espanyola,
anglesa
bufona, ja estem enamorats
uns ximples.
o una

una

una

mica
com

Tot lo de fora'ns entusiasma: ba
rrets, guants, fusells... y dones. Y
mira, fem mal fet ab aixó.

Perque

que'l

crec

enamora en

,les

que més ens
exóti ques es sa pro

nunciació defectuosa. Aixís qu'una
dona ens enrahona entravesat, ja'ns
agrada: si s'equivoca a cada pa
raula, ens encisa y si xapurreja
que ni se la entén, ens fa tornar Ii
rons. La meva angleseta, Kate, par
'
lava d'una manera inverosímil. Els
primers dies no l'entenía d'una pa
raula; després, vaig acabá per ena
morarme com

un

col-legis.

Recorda quelcom les sorl,reses
dels cotillons, aquellspaquetets tan
bufons que sols contenen uns •con
fits horribles. Jo vaig agafaj-ne un,

vaig esqueixarlo,

volguí

probar

lo

que tenia dintre, y'm va fer tan
fástic qu'are se'm regira el pahidor
no més de veurer un anglés.
m'hauré casat ab una coto
rra a qui una institutriu anglesa va
ensenyar

unes

cuantes

paraules?

Ja
Jo diguí:

oviravem el port de Trouvw e.

-

tens la dona?
Y éll va respondre.
—L'he duda a Etretat.
—Y tú que pensas fer.
—Distreurem una mica
ville. Y després de callar

a

Trou
xic

un

digué.
—No pots imaginarte lo qu'arri
carregar certes dones.

ven a

ximplet d'aquell

GUY

DE

MAUPASSANT.

cómic .y joiós.
Totes les frases esguerrades, ri
dícoles y estrambótiques, prenien
en sa boca una expresió deliciosa.
A les nits, a la terrasa del Casino,
teniam unes converses tant meteix

farrigo-farrago

xaradístiques y enigmátiques.
Vaig casarme estimantla boja
ment, tal com s'adora un ensomni.
Els veritables enamorats adoran
un ensomni que se'ls hi presenta
en forma de dona.
Ma terrible, ma única desgracia
sigué posar a Kate •un mestre de
írancés. Mentres martiritzaba el
diccionari y tenía la gramática en
un potro, va ilusionarme.
Enrahonant ab dificoltat, m'en
senyaba la gracia encisadora del
seu

de

l'elegancia incomparable
sa figura.
esser,

varonil bisarría,
llibertat

plerta

ens

de

deixa

en com

mohiments,

d'aquells gracívols

mohimens fe
menins que la benhaurada corrent

sportiva

qu'avuy impera

ha

vingut

desIliurar del forsós encongi
ment que matava en flor tota sa
ha

gracia.

.

Tant meteix el sport are ho in
vadeix tot, en tot impera y en tot
hi dexa sa petjada, fins en les mo

des.

Una bella prova n'es l'abric quin
model avuy n'enjoia nostres pla
nes.

La moda es el sport, però el
sport moda es l'automóvil.
Sols mereixen, o millor, sols se
dona avuy el nom de veritablement
elegantes a les motoring-women y'l
sagell de la distinció ha aparegut
hermosament y ab tanta forsa en
les rústegues vestidures que'l sport
els hi imposaba, que sos models
han invadit triomfalment la vida
ordinaria.

Aixís veyem per tot arreu gorres,
abrics forma automo
viliste.
Aixó ha passat ab l'abric que'ls
oferim avuy, qu'ab sa bisarra serie
tat donará un cayent varonil d'au
tomovilista a les nostres hermoses

guarda-pols,

llegidores.
qu'aquest hi
pren més volada, es la de les
gorres de pell y entre elles la mes
nova y la que dona més suprema
distinció es la que publiquem avuy,
d'un cert aire oriental qu'encisa y
que constitueix una veritable no
Una de les modes

vern

vetat.

Essent blanc el model, no cal dir
que l'armini es la pell indicada;
pero no ha conseguit la suprema
cia. La química avuy pot molt y
la de guineu y altres Ii han dispu
tat el lloc: tant, que avuy per Pa
rís s'hi comensen a veurer belles
combinacions de colors puríssims
ab agradoses mostres y ratIles va
riades, propies de les diverses pells
de valua que s'usen.
L'altre model es l'agradós tipo
de que'ns parlava l'al
tre día el cronista de París, l'enci
sadora figureta, aixerida y gracívo

i'uffly-ruffes

Com

ja deyam l'altre día. aquest
any impera ab tot el poder

la forma-sastre. Res hi han pogut
els esforsos dels primers modistos
parisencs, ni la bellesa dels models
que han volgut disputarli la supre
macia. Sa escayent caiguda varo
nil que avalora extraordinariament
la bellesa d'una cintura ben forma
da, encuadra de ple en la tenden
cia feminista de l'época.
Nosaltes ens sentim més a plaer
ab un vestit, que donantnos una

la, que ab

sos

taconeix
ment les

ràpit,

passets

nostres

menuts y son
creuhant ràpida
places, sembla es

campar quelcom d'alegría y vivor,
sanitosa y eleganta.
El company de les belles dames
continua essent el petit gosset y el
que reproduim avuy es casi el
complement necessari de l'agrado
sa figureta de que parlavem.
•
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