CONTE

UN
a
quaranta anys, Gabriel Breda.
trobar-se sol, amb els seus volguts pa
morts amb cinc
mesas d'interval,
la
res
casa
li féu l'efecte d'un sepulcre en el
.qual els desapareguts es dregaven davant
fantasmes. Endebades els seus
seu com
amics provaren de distreurel, fins que uns
rnots van !Iluminar-lo:
—rhauries de casar.

Quan,

estimar-la

va

de

huc pretenien

Al cap d'un temps, les maneres d'ella
modificar-se molt. Es torné alegre,
amb quelcom enigmátic en els seus ulls fe
brosencs. Aixó coincidí amb l'aparició d'un
jove a la casa, fill d'un amic de Gabriel.
Hi anova molt sovint i s'hi estava tant
qualsevol pretext. S'asseia
com podio amb
al piano i cantava, amb veu melosa, can
çonetes en les que els petons i les abra
çades excellien a cada estrofa. També re
citava poesies que ella escoltava amb la
boca badada i els ulls esgarriats.

seguir.

que havia

avençat

estendre's

sament exhaurit a causa deis deutes dei
xats per la dona, s'havia col.locat com a
comptable. Es privava de tot per tenir
contenta la seva filia.

home greu, de gestos sobris i reser
var, va convertir-se en un apassionat, en
el més sentimental deis esposos. Molts tí
mids són així. Gabriel sois vivia per la seva
dona. Les seves mínimes fantasies Ii sembla
ven ordres, i res no era prou bo per a ella.

o

Gabriel

l'economia, per-6 esdevin

a

excessivament pródig. El vespre, en ha
vent sopat, mentre la seva dona devorava
una de les pocasoltes novelles d'En Folch i
Torres, tan preferides per la dona ingénua
com per la més depravada, s'asseia davant
d'ella, i allá, aguantant-se la respiració,
passava hores i més hores contemplant-la
í admirant-la. Si per casualitat l'ídol aixe
cava
el cap, ell Ii somreia amb un aire

•d'humilitat.
Al cap de divuit mesos de matrimoni
tingueren una nena i aleshores l'alegria de
Gabriel no conegué límits. A tots els seus
coneguts que trobava els repetia el ma

—Que
feliç!
Ja

en

sóc de

feliçf Que

en

pensava en els seus vells pares
Tora la facultar d'estimar estava
abassegada per aquests dos éssers: la do
i la filleta.
na
Un vespre, repassant els comptes, el bon
home esdevingué lívid, car va constatar
que el seu capitalet se n'anava. Restó llar
ga estona pensatiu. Al cap d'uns quants
no

dies,

en demanar-li la seva dona
unes ar
racades que havia vist a l'aparador de cal
joier, el! objecta:
—Es que... estimada meya, tenim mol
tes despeses; potser valdria més que...
Ni tan sois s'atreví a acabar, car la
seva dona el ferí omb una mirada fulmi
nanr. Peró alguns dies després, davant de
noves exigéncies, va
resistir contra la seva
voluntat i des d'aquell instant començaren
les escenes, la róbia concentrada i les llar
gues murmuracions trencades pels sospirs..
Gabriel, davant d'aquest desastre del

començá, com
perdre lo xaveta.

amor,

diu,

a

vulgarment

va

veu

*

*

S'assegueren

*

briel trabé la

MISTERIS,
Anys

enrera

un

Leclair, descobrí
eren

francés, un tal.
els tipus d'impremtd

notani

que

igualment Ilegibles

tots

sencers

que

Ilur meitat superior. Qualsevol deis nos
lectors pot, en efecte, comprovar
tres
aquest fet bo i cobrint una ratIlo de text
imprés de manera que sois en quedi des
coberta la meitat4 superior. El senyor Le
clair cregué haver fet un descobriment
práctic, la virtut del qual havia d'ésser uno
economia del 50 per 100 en la tipografia.
Es féu fondre mitjos carácters d'impremta,
els quals anomená "Dimiotypes" i hi editá
la divulgació de la seva descoberta. Pera
resulta, d'una banda, que el "dimiotype"
costava el mateix preu que els tipus cor
rents, necessitava el mateix temps per a
ésser compost i llega; d'altra banda el "di
en

havia portat altra innovació
o
la impremta que la de transformar els
cossos de
!letra a Ilur meitat, de manera
nue el cos 12 de la tipografia corrent po

miotype"

no

dio ésser substittiit amb el mig cos 12 del
com
si diguéssim amb un
tos
6, i per tant proporcionar, en un ma
teix espai, doble text. La trovalla del se
nyor Leclair no reportava, doncs, cap ovan
tatge, ja que la substitució de tal o tal

"climiotyp",

un
cos la meitat més magre és un
que sempre ha estat a la mi: de
tots els caixistes. Tanmateix el
fet que
<constata el senyor Leclair no deixa d'es
ser curiós i fins,
tal vegada, digne d'aten
ció. Un misteri...?
Més misteriós ens sembla el cas seglient,
esdevingut també en terres de Franga. Un
cos

per

prodigi

enginyer de Grenoble, anomenat Caries
Charron, estudia durant molts anys, pro
jectá i arriba a propasar la manera d'ex
perimentar la caiguda vertical, des de l'al
gario de 300 metres, d'una habitació sen
se obertures,
ocupada per quinze persones.
Potser l'experiment susdit tenia un gran
abast científic, el. qual escapa a nosaltres
i a les quinze persones proposades per a
l'experimentació. Talment se'ns escapa la
transcendencia d'aquel] experiment que es
tem per classificar la idea del senyor Char
ron en la- categoria de misten.
Encara, aquests misteris són poca cosa
al costat del que ara vaig a referir. No
has remarcat, lector atent, que els teus
somnis més colorits i assolellats no tenen
.ni color, ni sol, ni ombra? Després de som
miar que has passejat pel paisatge més
lufanós i brillant, no et será pos possible,
en
despertar i valer reconstituir el somni
delitós, de reveure el color verd deis prats
dels arbres, l'arborat otaronjat del cap
vespre, el color (posem) lila del vestit de
la companya que en el somni et feia cos
tat, ni els matisos de les seves corno
cions delicades; tampoc no podrás evocar
l'ombra que els vostres cossos projectaven
damunt la gespa; i si l'escena somniada
.aparentá transcórrer en un interior illumi
nat amb Ilum artificial, tampoc no et seré
avinent d'evocar les ombres provocades per
la Ilum eléctrica o pel Ilum d'oli. Qué me'n
dius d'aquest misten?
Oh..., peró atura't i fixa-t'hi bé. Per
misteri

gros

el

que

t'exposaré

a

continuo

SOMNIS,

ció. Tu has vist, i admirat i tot, la traga
verament
diabólica que demostren els
grans escultors de tots els temps en re
presentar la fesomia deis contemporanis i
fins lo figura sencera d'homes i dones de
tot estament i de carácters diversos: no
solament el gran escultor ens dóna del re
tratat la seva imatge externa sinó la re
presentació de la seva vida interior. Ob
serva que
els grans escultors de totes les
epoques i de tots els pobles han reeixit
Ilur retratisme en qualsevol material plás
tic: la roja argila, el negre basalt, el mar
bre blanquíssim, el bronze bru. Mol) és
un prodigi que mai no considerarem prou.
Pero el prodigi no es limita pos ací; veu
rás que a un moment donat ateny els Ilin
dars del misteni i de l'enigma. Cuida tu
d'enfarinar-te la cara, o d'emmascarar-té
la de sutge o de mangra, i presenta't a
la teva more, als teus fills o a la teva mu
Iler, en fi, a les persones que et coneixen
millor; constatarás aviat que els teus fa
miliars et desconeixen en absolut sota el
color del marbre, del basalt o de l'argila.
I no sois et desconeixen sinó que fins et
repelleixen amb horror, talment com si ni
tan sois reconeguessin en la teva fesomia
coberta de color les faccions d'un ésser hu
má. Perque cal convenir que una persona
emmascarada o emblanquinada ens ofe
reix unes faccions exemptes de vida. Ja
pot l'emmascarat o l'emblanquinat ganyo
tejar, abrir i tunear els ulls, parlar i po
sar en
doina totes les expressions de vida
facial, que el que és la vida no aparei
xerá pos, ans tot el contrari, el que ex

pressará la fesomio emblanquinada o enne
grida será alguna cosa de monstruós i de
mort: la monstruositat i l'espant que amb
l'emmascarament cerca el bandoler, el ma
teix

per

a

estemordir

que

per

a

fer-se in

cognoscible. Com expliques, lector, aquest
misten i
la fesomia viva emmascarada
de color de basalt devinguda incognoscible,
mentre que la fesomia tallada en el basalt
inert és reconeguda per tothom, fins per
les persones que ignoren l'existencia del
retratat, pero que bé reconeixen en l'es
cultura de basolt, una figura humana vi
vent de vitalitat espiritual i fisiolágica?

portar les quartilles a
la redacció em trabo amb Vicens Garcia
(no pos el rector de Vallfogona sino el
célebre cineasta) que va tot capficat i
abstret, tan abstret que ha estat a punt de
fer-se aixafar per un comió. Amb una vio
lent estrebada el salvo d'una mort segura
En

sortir

per

l'increpo:
—Qué fas amb aquest badar, desgra

i

ciat...!

—Sí, noi
cm
respon tot esmaper
dut—. Estic preocupadíssim amb un fet
—

observant, l'explicació del qual
percebo pos enlloc...: un vertader mis

que vinc
no

t'has fixat amb els vio
de Fontanella que circu
len en llur majoria immensa per la vorera
de mar i escassament per la de muntanya?
Fixa't que ni a l'hivern, quan la vorera
ten.

Ja veurás:

nants

del

correr

no

—.

calmosa, blanca, indiferent, digué:

la taula. Ella enraonava,
despistar, fins que s'a
donó que els ulls del seu pare restaven
obstinadament fixos a la seva mó esquer
ro. Una anell hi brillava... la
qual no ha
vio tingut temps de fer desaparéixer. Ella
canviá de color i calló.
El vespre passá lentament. Ella havia
agafat un !libre i s'esforçavo per Ilegir,
peró les Iletres dansaven davant deis seus
ulls i els seus dits, crispats, no atinaven a
girar els fulls. Cap a dos quarts d'onze
ella s'aixeca i, com cada dia, s'apropó del
seu pare per fer-li un petó, peró eh l l'a
portó dolgament. Aleshores, comprenent
que ha sabia tot, no s'atreví a insistir.
En el seu !lit, fins a la matinada, ella
es va
debatre contra l'insomni. Liana II
cremava els dits. Hauria
volgut aixecar-se,
córrer a Ilançar-se als peus del seu pare,
peró les forces Ii fallaven, i acabó per
adormir-se amb una son de plom.
En despertar-se, ja de dio, una ratlla de
claror partia la cambra. El rellotge marca
va les nou. Avengonyída, es vestí de pres
sa. Un cap arranjada aria cap a la cuino i,
en passar per davant del paraigüer hi veié
el barret del seu pare. No havia anat a
l'oficina? Sobtadament recordó la cara
descomposta d'el!. Un horror indescriptible
l'estenalló. D'un bot and a la cambra. Obrí
la porta poc a poc i, quan la claror del
matí illumino l'interior, un crit espantós
sortí del seu pit.
Damunt del Hit hi havia el cos de Ga
briel, una navalla dintre la má closa 1 el
cap penjant-li per un cantó. La seva gorja
badava horriblement i damunt de la catifa
hi havia un bassal de sang mig seca.
enraonava

Els anys s'esllavissaren impertérrits,
sembrant la Ilavor de l'oblit entre els que
patiren desamor. En Gabriel tenia el cabell
ben blanc. No subsistia res de l'home fort
d'abans. Cada dia el seu cos s'inclinava
una mica més cap a la terra.
La seva filleta vorejava els vint cnys.
Era una rnoreneta més simpática que bo
nica i amb unes dents molt brillants. A
tothom, menys al seu pare, donava la im
pressió d'una coqueta que clavava massa
els ulls als homes. Les males Ilengües ád

es

com

—Está bé!

jovenet que ell havia acollit a casa seva
sense preveure les conseqüéncies. Aleshores,
Gabriel demand:
—I la nena?
Li contestaren, vacillant:
—L'ha deixada.
Gabriel roncó els ulls ensems que una
joia immensa l'envaia. Un 'lag el retenia
a
la vida, i, després d'un bleix, digué, a
mitja veu:
—Porteu-me-la.

sóc de

morts.

seu

—

rajoles.
Quan tornó en si, es va fer un tip de plo
rar.
Després va voler assabentar-se de
tot. Els amics, molt prudentment, li di
gueren que "Ella" s'havia escapolit amb el

teix:

en

s'escapolí cap-cot,

o

haver d'absentar-se una set
mana.
En tornar, el silenci de la casa va
estranyar-li. Va cridar-la, peró ningú no
contesté. Sobre la calaixera de la seva
cambra va veure-hi un sobre adossat als
peus d'una imatge de guix. Va agafar-lo
tremolant, 1 amb els ulls térbols Ilegí:
"Me'n vaig perqué m'ayorria."
Féu alguns passos titubejant sota l'em
briaguesa de la sotragada. Al seu voltant
hi tritllejaven milers de compones i davant
deis seus ulls hi passaven i repassaven in
finitat de Ilumenetes. Com colpit per una
trompada invisible, caigué de cap sobre les

gué

consideracions,

Gabriel
en
temorós de saber
la veritat per boca d'altri.
Entró a casa seva i va beure got d'al
Jua darrera got d'aigua, car la gola se li
assecava.
Cap a dos quarts de vuit del
vespre va tornar la seva filio tota sofo
cada.
En veure el seu pare, s'atura sobtada
ment i el seu rostre es descompongué.
Després, sobreposant-se, exclamó:
—Té! Ja has arribat?
—Sí
digué Gabriel
D'on véns?
Somrient, altre cop mestressa d'ella ma
teixa, la seva filfa replicó:
—De casa d'una amiga. En sortir mihe
adonat que arribova amb retard i he cor
regur fins aquí.
Gabriel tenia ganes de cridar: "Aixó és
mentido". Comprenia que la seva filfa l'en
ganyava. No obstant, va contenir-se i amb

a

Aquest

Era molt donar

5

—

Un jove, correcte i ben vestir, comen0
voltar-la amb assiduitat. Deien que era
molt ric, que estudiava d'enginyer indus
trial en una escola superior de la locali
tat i que sabia plaure a les noies amb el
seu carácter emprenedor i maneres desim
boltes.
Un vespre, en tornar del treball, Ga

massa

pels camins de la virtut.
Cap de les xafarderies arribava a Ga
briel. Les ignorava per complet. El seu pas

varen

respongué:

Gabriel

Pág.

i pregunta' a la dona
la quoi no es mo
via mai de darrera les vidrieres
si havia
vist la seva filia.
—Devien ésser les dues quan he vist que
tancava la porta.
En comprendre que la veina anava a

ALLI BERA1111ENT

—Ja hi pensava...
Hi pensava tant que, així que va aca
bar-se el dol, va prendre per muller la
filio d'uns veins, bella rossa de pell Ileto
sa i ulls ombrívols que
sols tenia disset
anys.
En

MERIDIA

—

va

Eh l

INEDIT

casa

buida. Sense que

explicar-se el perqué,
oprimir-li el cor. Com

pogués

pressentiment va
un Ilampec va
pas
sar per
la seva ment el seu passat formi
dable i dolorós. Anái a la casa del costar

ENIGIIIES
muntanya és assolellada, la circulació
aquesta banda del correr és gairebé
nulla, ien canvi hi ha empentes en lo
vorera obaga d'enfront...
Respon; dóna'm
una explicació qualsevol d'aquesta anoma
lia: ni que sigui una explicació absurda.
—Res d'absurd—he respost—. Al con
trari, et donaré l'explicació més lágica i per
suasiva. La gent circula escassament per
la vorera de muntanya i multitudirtária

un

com

a

per

Illustració

Ferran CANYAMERES

Arteche

de

per

per la contrária perqué antigament
la Central de Correus es trobava a la Pla
ga d'Urquinaona; en conseqüéncia tot el
trafec o la major part del tráfec postal
ment

DE
La

causa

de

que

es

plantegi d'una

de la ciutat trobava la vio més adient en
el correr de Fontanella; i com que la Casa
de Correus es trobava al costat de mar, la
gent emprenien el comí de la Central de
Correus, ja de bell antuvi, en embocar el
correr de Fontanella, per la vorera de mor.
Tots els barcelonins i fins els estrangers
que es trobaven de pos o Barcelona, ha
vien d'anar un dio o altre a Correus; molts
eren
els que hi havien d'anar freqüent
ment. En fi: tothom havia de fer aquest
comí. Després la Casa Central de Correus

LA
manera

trasIladá al barri del port, i per tant
la no cofia fer el romiatge del correr de
Fontanella. Pcia.-, sí, sí: el costum ja ha
vio degenerat en vid. La gent seguia
agombolant-se a la vorera de mar i de
sertant la de muntanya del correr de Fon
tanella;
ara
és a dir, fa anys
els
bebés catalans ja neixen amb aquesta ten
dencia a circular preferentment o exclusi
vament per la vovera de mar del correr
de Fontanella.
kan SACS
es

—

—

LLIBERTAT

falsa el problema

de la Ilibertat

El dolor és el símptoma que l'adverteix de la presencia del
mal. L'experiencia, tant en l'ordre práctic com en l'ordre moral,

en
la vida social prové d'una creenga d'origen re és dolor.
subreptíciament ha passat al racionalisme antigament
L'home s'ha transformat d'ésser instintiu a ésser conscient per
i tumbé a orígens de l'época moderna: aquesta és la creenga en la forga coercitiva de l'experiencia
del dolor —, que ha des
la caiguda de l'home.
envolupat en ell aquell instint que anomenem intelligencia. Les
L'home concep el Bé, la Justicia, la Llibertat, com a valors vagues i disperses percepcions de la intelligencia arribaren a
cbsoluts o sigui com a valors purs o idees. Aquests valors purs formar el coneixement, i el coneixement es transforma en cons
o
idees l'home ve obligat a imaginar-sels en foro d'ell, puix ciencia.
que en eh l es traben sempre en estat impur, corromputs o defor
La force coercitiva que es trobava foro de l'home, en passar
mats. La constatació de la distancia que hi ha entre la Idea i
per l'experiencia i el coneixement, es trabo dins de l'home omb
la realitat l'home se l'ha volguda explicar amb el mite de la la consciencia.
caiguda de l'home en els primers temps de la creació del món.
La consciencia de l'home posseeix la forga coercitiva que
Vet ací, perá, que la ciencia i la histbria: les investigacions l'absté de fer el mal 1 l'impulsa a fer
el bé.
científiques i histáriques dels nostres temps, revelen una veritat
I com més profunda és la consciencia més imperiosa és la
que ha de tenir unes conseqüéncies incommensurables, i a la ve
forga coercitiva.
seva
goda oposades a les del mite. La ciencia i la história aporten
Ho és tant d'imperiosa que els homes supediten Ilurs actos
proves de que l'home realitza una ascenció, tan lenta com es
arriben a superar desigs, temors, afectes i adversions, i fins sa
Vulgui, perl en definitiva una ascenció.
crifiquen la vida
als imperatius de Ilur consciencia.
De la vida animal i instintiva (que la ciencia fa recular a
La forga coercitiva de la consciencia és tan gran
com més
unes formes biolágiques que no tenen res d'humanes: al copdavall
profunda
que hi ha homes que per explicar-se-la a ells ma
ens trobem
ací davant d'una hipótesi de carácter científic com teixos i fer-la comprendre als
altres homes, van atribuir-la a una
el mite era una hipótesi de carácter metafísic: ambdues neixen Forga coercitiva universal que
es 9trobava foro d'ells. Fou ben sin
de l'especulació intellectual sense la comprovació de l'experiencia. cerament i no pas amb el desig de mixtificar els seus contem
Nosaltres no recularem tant abans en el temps, ni crec que ens poranis que Sócrates digué als jutges d'Atenes que no feia ultra
sigui necessari fer-ho); l'home, en la seva vida primitiva, pel cosa que obeir el manament del Déu de Delfos, i fou
ben since
senzill desenrotllament d'aquella facultat que li és específica i rament que
Moisés i Jesús es digueren inspirats pel Déu d'Israel.
que anomenem intelligéncia, la qual és probable que al comen
Resumim: Segons el mute, la civilització há degradat l'home;
gament estés barrejada i confosa amb els instints, i aquesta in segons la ciencia i la histária, la civilització l'ha millorat.
telligencia havia d'apareixer com un instint més agut: fixem
La teoria que suposa que l'home és naturalment bo i socia
nos
que de tots els seus instints (que comparteix amb els ani
ble recalzo en el mito. La ciencia i la história desmenteixen aques
mals) ha estat l'unic instint susceptible de desenrotllament, tot ta teoria.
i que els seus nitres instints animals s'atrofiaven. I és evident
Per a minorar l'home, la civilització
com
la naturalesa
que és aquesta singularitat que només es trabo en l'home que ha emprat la forga
coercitiva. En la civilització aquesta farsa

ligiós

que

—

—

—

—

—

ha fet que arribés a dominar a tots els &tres éssers de la creació.
Segons el mite, l'home origináriament perfecto (semblant o
un
déu o creat a imatge de Déu), s'ha envilit i degradat.
Segons la ciencia i la histária, l'home, origináriament un ani
mal instintiu, en desenrotllar un dels seus instints: la intelli
gencia i més tard la consciencia, es transforma, en comparació
als altres éssers, en un déu.
Anem a examinar en quina forma i per quins mitjans s'efec
tua l'evolució de l'home: la seva trajectária d'animal a déu.
El mal, i com a conseqüencia del mal, la destrucció i la
mort, constitueix la forga coercitiva de l'experiencia. Els conei
xements
d'ordre práctic que l'home ha anat adquirint fins als
nostres dies no són més
que els coneixements que Ji ha anat
proporcionant l'experiencia en la seva Iluita constant amb la no
turalesa o sigui amb tot alió que es traba foro d'ell.
Els seus coneixements d'ordre moral tenen el mateix origen i
segueixen el mateix procés.
Els coneixements d'ordre práctic i els d'ordre moral serveixen

l'home, aixii és: a l'especie humana,
sigui de la destrucció.
a

per

preservar-se del mal

o

—

coercitiva són les Ileis i les Institucions.
No oblidem, peró, que les Ileis i les lnstitucions són obra
dels homes i resumeixen en cada período de la histária Ilur estat
de consciencia. 1 com que les Ileis i les Institucions són obra
deis hamos
per tant desprovistos del carácter fatal de les
Ibis de la naturalesa —, els hornos mateixos les destrueixen quan
han deixat de respondre a llurs necessitats i en creen d'altres.
Quan examinem, en la história d'Europa, les formes políti
ques fins arribar a la primera forma o estructuració de la De
mocrácia moderna, observem que la forga coercitiva es va gra
dualment restringint en profit d'una autonomia gradualment ob
—

tinguda.

forga coercitiva exterior cedeix
la forga coercitiva de la cons
ciencia que l'obste de fer el mal i l'impulsa a fer el bé.
Per a nosaltres el problema de la Ilibertat en la vida so
cial es presenta en aquesta forma. Hem de tenir present que
totes les solucions que hom propasa per aquest problema deponen
sempre de la forma inicial de comprendrel.
d'aixe•

a

mesura

en

que

deduIrn

en

l'home

que la
actua

Mario CARRATALÁ
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Salid, Aloma!
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IDIOMATICA

PERSISTENCIA

ELS

quants anys, abans del 19 de ju
Llegint atentament les produccions apa
6 d'octubre, un dia que tenia
regudes durant els vint anys darrers a les
damunt la taula uns quants llibres de ver
revistes de joventut del nostre país, hom
les darreres publicacions aleshores deis
sos,
endevina que no ha estat precisament la
no.stres pactes Inés joves, vaig tenir com
i després de re
lectura metódica i ordenada alió que les
una mena d'atac de nervis
ha presidides. Salvant Iloables i meritíssi
botre'is (els ilibres, no els nervis) per les
mes excepcions,
l'obra intellectual catala
parets, vaig esbravar-me invocant els déus
na
ha patit de dos defectes fonamentals:
immortals que giressin llurs manasses vers
la improvisació i la precipitad& I és que
els poetes catalans i els ventessin furioses
plantofades per a ajudar a fer-los reaccionar no s'ha tingut en camote que en tota yo
des
lició cal seguir un ordre lógic i, podríem
una mica i sobretot per experimentar,
prés de la patacada, quI passaria, i saber si dir, una Ilei biológica adaptada i coordina
da, está clar, a les experiéncies históriques,
continuarien fent l'oca, si seguirien escri
vint poemes i corn escriurien els nous.
!Per?', qui havia de dir-me que dintre de
tant poc temps els déus immortals es gi
rarien a cósses, no contra els nostres poetes,
sinó precisament amb els novellistes, damunt
els quals ens havia de caure una garrotada!
Una senyora garrotada! !Podíem enfurír-nos
amb els poetes si no veiem la biga que te
/líen; entravessada a l'ull! I de quina manera
més delicada que ens feien arribar la garro
jada. !I quin efecte más fulminara obtenia
damunt postre i de quina manera influire
segurament als que encara no se l'han sen
tida al damunt!
Mentre la novella catalana es mantenia a
flor d'aigua damunt liençois de miracle, amb
els noms venerables de Narcís 011er, Víctor
Catala, Pous i Pagls, darrera els quals una
bromera desfeia els noms de Puig i Ferreter,
Josep M. de Sagarra i Caries Soldevila, i
una
mica al lluny s'encabien en una barca
els homes més joves de les edicions La Mi
rada i les edicions. Proa, davant els quais
l'Arbó s'esbullava els cabells fent adonar tot
hom de la seva presIncia (presagi d'un fu
POMPEU FABRA
t,ur esperançador), arribava el 19 de juliol
i de seguida els novellistes catalans rebien
als coneixements técnics i científics i o la
alhora dueá emocions fortes: per una banda
continu'itat de la tradició filosófica que no
el xoc d'una rea/itat que els feia botre de la
vol dir, per altra part, anquilosi mental i
chaisse-longue on somniaven gairebé les ma
conformisme.
eis
poetes,
per
altra
banda
teixes truites que
Perqué la producció intellectual catalana
"garrotada de cec" que els aplanava
una
esdevingui sólida i eficaç cal que sigui el
?'espinada. I aquesta garrotada venia bate
jada. I el seu nom es deia "Aloma". La resultat de les nostres inquietuds espiri
tuals, étiques i estétiques i, per últim, de
novena catalana rebia una sacsejada COM
la necessitat íntimament sentida de trans
feia molt de temps, anys i panys que no ha
criure gráficament les nostres opinions doc
panorama
no
En
mig
del
via experimentat.
trinals i les nostres reaccions de tota me
vellístic nostre sorgia un novellista amb una
Men
na davant el fenomenisme universal.
novena. Ámb una veritable novella. Un
recomanables
són
qualitats
ben
sem
trestant,
pap
allb
que
no
novenista que tenia al
principis de pedagogia social i, si
com
a
blava tenir l'estot de novellistes nostres: un
voleu, de simple formació literaria, el sen
vesper de ',Jovenes, un eixam d'histbries.
tit de responsabilitat, saber esperar una
Erem lluny tot d'una d'aquella "suite" de
i, so
o total
prosistes que s'etretenien escrivint en prosa més gran maturitat general
bretot, mantenir amb un entusiasme refle
per matar el temps o per fer filigranes i que
havien de cercar amb cerca-pous arguments,
temes, estil i fantasia. Tot d'una, al mig de
la plaça deis novellistes catalans, n'arribava
la paraula es planti
un que sense demanar
ficava a dalt d'una taula i "s'engegava" amb
fúria i amb un doll tan forts que tots
una
els altres quedaven encantats i amb la boca
oberta de sentir-se espetegar tant a la vora
Havia arribat
un vent fins aleshores .ignorat.
Mercl Rodoreda. I aquella ?aliada que tots
Georges Bernanos l'autor eminent de "Sous
plegats notnés 11 coneixíem, es transformava le soleil de Satan", és monarquic i catblic.
tot d'una en carn i en sang i en verb. I amb
Amb el seu llibre anterior "La Grande
el seu ímpetu encomanat la preníem en bra
Peur des Bien-Pensants" havia demostrat* ja
los els que ens adonavem de l'esdeventment
que era tan ortodox com inconformista. Cap
i la passejavem ben enlaire de les nostres
novellista no ha pintat i animat com ell,
espatlies contents, enardits, meravellats de amb una lucidesa més fervorosa, l'alta es
poder-nos enorgullir que la novena catalana, piritualitat religiosa i els carnins singulars
panora
a la fi, pogués tenir veu i vot en el
de la gracia. Cap com ell, tampoc, no ha
novellistes.
ma universal contemporani de
denunciat amb Inés llibertat, atnb més fuga
"Aloma" no és solament el Premi Crexells
de'',
i amb n3és cólera, les claudicacions deis
del 1937. Es, per ella sola, la justificació
baixeses de la gent dita d'ordre.
gu.
es i les
el premi d'haver creat el Premi Crexells.
Precisament perque és catblic ortodox, és
No és una novena més, ni menys encara una
purificador: la impuresa el revolta. Vol ne
novena d'un novellista dona. Es, i con fesso
tejar el temple.
la meya alegría de poder-ho proclamar ben
Bernanos ha viscut a Palma de Mallorca
alt, la primera novelia catalana per la qual
sota la dominació feixista. Ha vist l'engany,
si calgués cm faria a bufetades amb qui vol
el crim, l'ús inic de les coses santes, la
gués discutir-la. Es la novena que ens fa religió encobrint els assassinats i beneint els
quedar millor a tots piegats i que situa la assassins. No ha pogut contenir-se i, amb
nostra producció actual en un pla honorable
fermesa persó sense complaença, ha volgut
al costat de les altres literatures.
denunciar davant el món, en el llibre que
Obra sense ambició, és un producte
acaba de publicar, "Les grands cimetieres
brat d'un propbsit, uns mitjans i un resul
sous
la lune", els crims que ha presen
novena
tat. "Aloma" no volia sinó ésser la
Bernanos no ataca, es limita a desem
ciat.
d'una noia !ove "sense importancia". I la
mascarar. I ho fa amb tota la passió d'un
importancia ti vé d'aixb. Que "Aloma" és temperament sincer que no pot suportar la
aixb. Tanmateix Mercl Rodoreda ha fet el
injusticia i, menys encara, la traició.
que volia. I ho ha jet admirablement, amb
Traduim, a continuació, alguns fragments
una naturalitat impressionant. Amb una jus
del
seu llibre:
tesa, amb una precisió, amb una contenció,
*
*
*
amb una discreció detonants. Ni ha desco
"...He vist passor per la Rambla, a Ma
bert les illes Britaniques ni les illes Medes.
llorca,
camions carregats d'homes. Retru
novellística
Perb ha encastat al cataleg de la
nyien amb sorolls de tro, al nivell de les
un. nom: "Aloma", que ja mai tnés ningú
rentades de fresc,
terrasses multicolors,
l'en treura.
amb
Ilur murmuri joiós
regalimaven
alegría
que
I encara el que ens causa major
de festa forana. Els camions eren grisos de
és que "Aloma" no és la descoberta d'una
la pols de les carreteres, grisos eren tam
novena sola. Sinó d'una novenista. En "Ato
ens
do
bé els homes asseguts de quatre en qua
ma" hi veiem totes les novelles que
tre, omb les gorres grises posades de cos
nara el seu autor. Endevinem tota la pro
doll.
tat i amb les mans al Ilarg deis pantolons
un
autor
ha
engegat
ducció d'un
que
de cutí, molt assenyadament. Eren el botí
s'estroncara,
que
els
i
Un doll que ja no
de cada nit en els Ilogarrets perduts, a
lectors d'aquestes pagines hauran sabut apre
cantes
l'hora en qué retornen del camp; es po
(els
millors
contes
ciar seguint els
comí pel darrer viatge, amb la
saven
en
nosaltres,
de guerra que s'han escrit entre
mateix
camisa enganxada a les espatlles per la
sense cap mena de dubte), que dins
suor,
els bragas plens encara del treball
de MERIDIA ha publicat després d'escriure
deixaven la sopa servida damunt
podrem
del
dio;
que
"Aloma", Mercl 'Rodoreda, i
la Mula i una dona que arriba massa turd
comprovar de seguida amb motiu de la prb
al !lindar del jardí, tota panteixant, amb
xima edició duna novena. seva basada en un
pel
19
el petit paquet ajustat dintre el tovalló
provocats
tema relacionat amb els jets
Records!
nou: Adéu!
de julio!.
Feu sentimentolisme, em diuen. Déu
Convé que els novellistes catalans no dei
me'n lliuri! Em limito a repetir, no cm
xin passar sense manifestar collectivament
cansaré de repetir, que aquells homes no
llur satisfacció per l'aparició d'Aloma", que
havien matat ni ferit ningú. Eren page
inaugura la coliecció de la "Institució de les
a
aquells que coneixeu, o
set
sos semblants
des
d'aquesta
Lietres Catalanes" (i que
millar dit, a aquells que coneixien els vos
i convin
mana es a les nostres
i als quals 'els vostres pares
tres pares,
dria que aquest fet no fos esfumat dins la
han estret la ma, perqué s'assemblaven
nostra literatura, sinó que marqués una fita
molt a aquells pagesos ferms deis nobles
que ens dugués tots plegats a fer donar una
de Franca, a aquells vinyataires del ,Var
empenta decisiva a la producció catalana, de
als quals el vell cínic Georges Clemen
tots aquests darrers temps una mica atura
precís
ceou
anava a dur en ciare ternos el mis
sobretot,
és
da i plena d'indecisions. I
satge de la Ciéncia i del Progrés Humó.
que "Aloma" no romangui sola gaire temps
Penseu que acabaven d'aconseguir-la, Ilur
als quioscs: és elem4tal que ens afanyem
que
Visco la República!
procurem
fer
República
fer
companyia
i
que
a
la República era encara, la nit del 18 de
Francesc TRABAL
nos-en dignes.
Fa

LLETRES

CARNET

1 L'ESTIL

DE LES

LLETRES

uis

liol, abans del

•

xiu, i

els ordres de la vida, una
honesta i digna. Com a me
sura
profiláctica i preventiva, les medio
critats intellectuals,
l'existencia de les
quals no pot evitar-se en qualsevulla lite
ratura
nacional, limitaran Ilur atenció a
les obres representatives de l'esperit etnic
i les que, a través del temas i de les pá
tries
en l'especialitat que a cadascú in
teressi
hagin aconseguit una personali
tat universalment reconeguda.
en

tots

sóbria,

actitud

—

Les concepcions teóriques, perqué siguin
entenedores, necessiten una gran claredat
expositiva. Són contraproduents les moda

litats literaries a base d'imatges jocflora
lesques en el sentit pejoratiu del mot i
les perilloses elucubrocions epigrameitiques.
Les preteses innovacions modéliques que
s'aparten d'alió tradicional i els doctrina
rismes revolucionaris, en literatura i en art,
amaguen ben sovint la buidor i la vacu'i
tat de l'esperit. Aleshores es produeix la
incoherencia en lloc de la profunditat i la
riquesa del lexic resta confosa amb l'ús
inadequat de les paraules. Per tant, des del
punt de vista lexicográfic i modélic s'ha
de recomanar als qui vulguin dedicar-se a
l'activitat específicament intellectual i li
teraria i qui sap si fer-ne l'eix de Ilur vida,
la lectura dels clássics catalans i deis clás
sics grecs i Ilatins, mestres de la paraula
ben emprada i ben dita. Els !oyes estudio
sos, a la poesia, al teatre, a la novel.la,
han de cedir en part el pos a l'ossaig so
ciológic i filosófic com a regla normativa
de la conducta individual i fonament, al
mateix temps, de les idees étiques i esté
tiques que hauran d'aplicar en tata activi

intellectual posterior. Peró, parallela
ment, cal intensificar els estudis idiomátics
i, per extensió, de la dialectologia vernacu
lar i Ilurs modalitats comarcals. La parla
escrita, eina de cultura i mitjá de relació
humana, sobretot per a les capes intellec
tualment superiors del cos social i en pos
sessió d'una cultura de tipus universitari,
constituir
no pot ésser negligida i haurá de
el primer graó de tots els altres estudis
tat

específicament professionals

i

tecnics. Es

per aixó que, en literatura catalana, la
norma pedagógica que cal tenir en compte
és, en qüestions lexicográfiques, la claredot
i la senzillesa. El Ilenguatge escrit ha de
tenir una deu inestroncable d'espontan&prejutja, quan les disciplines
no
tat que
científiques i técniques s'han estudiat de

consciençosa, la profunditat en
l'exposició, argumentació i solució dialécti
ca
deis problemes plantejats.
manera

avui el material didáctic
No
indispensable per a estudiar i, encara més,
aprofundir en les qüestions filológiques. No
tan sois del Diccionari General de la Llen
gua Catalana, de Pompeu Fabra, sinó tam
bé del "Butlletí de Dialectologia Catala
na", publicat per l'Institut d'Estudis Ca
talans, hom ha de treure'n els volguts
ens manca

—

—

el régim legal reconegut
aclamat pels militors, oprovat
pels farmacéutics, metges, mestres d'esco
intellectuals.
la i, finalment, per tots els
bona
"No dubtóvem que eren bastant
gent, en efecte, replicaran sens dubte els
bisbes espanyols, perqué la majar part
d'aquests dissortats s'han convertit "in ex
tremis"- Segons el testimoni del nostre
Venerable Gernil de Mallorca, només un
per tots,

estimats han
deu per cent d'aquests fills
refusat els sagraments, abans d'ésser li
quidats pels nostres bons militars." Es un
percentatge considerable, ho confesso, i que
fa un gran honor al zel de Vostra Senyo
ria. Que Déu us ho tingui en compte! No

jutjo, almenys en aquest instant, aquesta
forma de l'apostolat. Si hem de suposar,
peró, que sigui adoptat próximament a

de la frontera, confesseu
el dret de preguntar-me el que
podríem esperar-ne, nosaltres católics fran
cesas? Escric aquestes darreres pagines a
Toulon. Suposem, per exemple, que al seu
retorn a Salamanca, on M. Charles Mour
ras
no
podrá menys que anar a saludar,
el generalíssim Franco,
un dio d'aquests,
l'autor d'"Antinéa" emprengui la depuració
preventiva del seu poble nadiu, dubto que
el rector de les Martigues pugui esperar
resultats tan consoladors. Convindrá, doncs,
probablement, d'ésser més rigorós."

aquest

costat

que tinc

"La depuració, a Mallorca, ha tingut tres
fases, bastant diferents, ultra un període
preparatori. En el curs d'aquest darrer, hom
pogué observar sens dubte execucions su
máries, operades a domicili, que tenien,
peró, o semblaven tenir almenys, el ca
rácter de venjances personals més o menys
reprovades per tots, i els detalls de les
quals eren confiats en veu baixa. Es ales
bares quan aparegué el general comte Ros
si. El nouvingut no era, naturalment, ni
ni comte, ni Rossi, sinó un lun
cionari italió que pertanyia a les Comises
Negres. El vórem veure, un bell molí, des
embarcar d'un trimotor escarlata. La seva
primera visita fou per al governador militar,
nomenat pe! general Goded. El governador
i els seus oficials l'acolliren amb cortesía.
Puntuant el seu discurs amb cops de puny
damunt la taula, declaró que aportava l'es
pera del Feix. Alguns dies més tard, el
general,amb el seu Estat Mojar, entrava a
la presó de Sant Corles i el comte Rossi
prenia el comandament efectiu de Falange.
Vestit amb una combinació negro, adorna
da amb una enorme creu blanca damunt
del pit, recorregué els pobles, conduint ell
mateix el seu autornsábil de curses, que
tractaven d'aconseguir, enmig de nuvola
des de pols, altres cotxes plens d'homes
armats fins a les dents. Els diaris, cada
matí, donaven compte d'aquestes incursions
oratóries en las quals, flanquejat per l'al
calde i el rector, en un estrany Ilenguatge,
barreja de mallorquí, d'italió i d'espanyol,

general,

Sacs

publiquen

as

relució amb les belles arts. Fer
en un assaig titulat "Ramon
Muntaner i els clergues" subratlla l'anti
clericalisme del nostre gran cronista, i Ma
nuel Reventós continua la seva história del
dansa

en

Soldevila,

ran

diner espanyol en el segle passat, iniciada
en
el foscicle d'abril. Com de costum, els
grans problemes internacionals són objecte
d'informació i d'estudi. Rovira i Virgili co
menta el conflicte entre Polónia i Latió
nia, Lluís Mateu, estudio el problema de
la nacionalització del petroli o Méxic, i
Fermí Vergés, parlant de la qüestió aus
tríaca, analitza el procés polític de la in

vasió alemanya

en
una
crónica que com
la publicada en el número anterior
sobre els fets económics que han facilitat
la invosió. La literatura ocupa, com sem

pleto

JOSEP M1RACLE

imprescindibles alliçonaments per a enri
nostre lexic. Sortosament, la pre
ocupació idiomática és prou persistent a
perqué els propósits d'aquesta
cosa nostra
mena
puguin ésser plencment realitzats.
Ara mateix, Josep Miracle, amb la seva
quir el

"Gramática catalana" ben estructurada i
concebuda, ens dóna la tónica d'aquesta
inquietud espiritual 5 intellectual alhora
que reflecteixen sempre les activitats filo
lógiques dels catolans. I precisament són
aquesta mena d'estudis els que demostren,
una
vegada més, els afanys de viure una

plena que tenen les terres de
!lengua catalana a despit i per damunt de
totes les amenaces bél.liques de l'hora ac

vida densa i

tual.
F. S. FORNER

pre, el II« central del número de maig,
Francesc Trabal publica uns curiosos "Ar
guments" que constitueixen un retorn a
l'humor pur de la seva primera época,
Agustí Esclasans, al marge de la mort de
estudia la personali
d'aquest poeta simbolista. Josep Maria
Capdevila parla del darrer volum publicat
de l'Epistolar; de Maragall, i, en un ultre
article, de la poesia de Solvat-Papasseit.
Maurici Serrahima comenta "Seny", de Jo
sep Maria López-Picó, Lluís Montanyó, en
un extens assaig, estudia "L'Espoir", d'An
Francis Vielé-Grifin,
tat

dré Malraux

funció de l'obra anterior
en
escriptor francés, i Mario Manent
el darrer Vibre de l'illustre poeta anglés
Yeats. Completen el número, l'acostumat
"Accent de Barcelona", d'Andreu A. Artís
i articles i notes de C. A. Jordana, Just
Cabot i Pau Vila. Amb un article de Fer
ron Soldevila,
la "Revisto de Cotalunya"
ret homenatge al patriotisme i a la puresa

del

gran

anunciava la Croado. El govern italiá dis
posava a Palma, certament, de collabora

dors menys comprometedors que aquesta
béstia gegantina que afirmava un dio, a
la taula d'una doma palmesano, eixugant
se els dits amb les estovalles, que li coba,
almenys, "una dona per dio". Peró la mis

especial que li havia estat confiada es
lava perfectament d'acord amb el seu ca
rácter. Era l'organització del Terror.
D'aleshores engó, cada nit, equips re
clutats per ell operaren en els llogarrets
sió

els mateixos suburbis de Palma.
que fos el lloc en el qual aquests
senyors exercien Ilur zel, l'escena no can
viava gaire. Era el mateix cop discret a la
porta del pis confortable, o la de la ca
banya, el mateix soroll de passos en el jar
dí ple d'ombra o el mateix xiuxiueig fú
nebre damunt el repló, escoltats de l'altre
costat de la paret per un infelig, amb l'o
rella posada contra el pany i el cor cris
pat d'angoixo. —"Seguiu-nos!—... Les ma
teixes paraules o la muller enfollida, les
recullen tremolant la roba de
mans
que
fins

Formiguero,

de Manuel Carrasco i
fervoros de lo Patria.
.

juliol del 1936,

i Joan

saigs d'estética. Capdevila estudia el con
cepte de la bellesa i Joan Sacs situa la

"Els Oral» cauenliris sola la lima"

.

Capdevila

rio

UN ALTRE TESTIMONI

.

Ha sortit el número 86 de la "Revista
de Catalunya" publicada per la "Institu
ció de les Lletres Catalanes". Aquest nou
fascicle, com els anteriors, és d'una gran
densitat i cobreix una ampla zona de te
mes. Antoni Rovira i Virgil; hi publico unes
remarques molt agudes sobre una curiosa
interpretació de la história d'Espanya que
ha aparegut en un diari italiá. Josep Ma

en

Qualsevol

mártir

.

Ha aparegut a París la revista "Ver
ves", publicació ocurada iPurnpt.2-i.n. d'un
luxe esclatant. La dirigeix M. E. Tériade,
antic

director

deis

d'Art",

"Ca hiers

tipogrofia,

en

la

qual

els

textos

van

acom

panyats per reproduccions nombrases: ti

pogrofies, heliogravats

negre, en color
no
havíem vist
publicació tan reeixida; la primera
una
impressió que deixa aquesta revista és sim
plement admirable. Tériade escrivia en la
presentació del primer número: "Verves"
es propaso de presentar l'art barrejot ínti
mament amb la vida de cada época i d'o
ferir el testimoni de la participació deis
artistes als esdeveniments essencials de
Ilur temps. "Verves" s'interessa en tots els
terrenys i soto totes les formes a la crea
ció artístico". En el sumani d'aquell nú
figuraven articles d'André Gide, de
mero
fins i tot,

or.

en

Malraux, d'Henri

en

Mai

Matisse,

d'Elie

Faure;

reproduccions de Maillol
quatre admirables reproduccions d'illu

setze

pagines

de

cada dio, treta pagues hores abans, i el
soroll del motor que continua roncant,
abaix, al correr. "—No desperteu els petits,
per qué? Em dueu a la presó, no és així,
senyor?" "Perfectamente"„ respon l'assassl,

i
minacions de manuscrits, de tamany

que sovint no té encara vint anys. Des
prés ve el pujar al comió, on es traben dos
o
tres companys, igualment tétrics, igual
ment
resignats, amb la mirada vaga...
"Hombre!" La camioneta grinyola, tronto

ment,

Ila. Un moment encara d'esperanga, men
de la carretera. Peró
tre no es separa
que
alenteix,
que s'interna so
heus ací
traguejant per un comí estret. —Baixeu!
Baixen, es posen en filera, besen una me
dalla, o només l'ungla del polze. Parn!
Pam! Pam! Els cadávers són arrenglerats
al costat del marge, on l'enterramorts els

trabará l'endemó, amb el cap destrogat,
amb la nuca damunt un coixí repugnant de
Dic l'enterramorts,
sang negra coagulada.
perqué hom ha tingut compte de fer allá
cementiri.
que calia fer no gaire Iluny d'un
L'alcalde inscriuró en el seu registre: "Tal,
cerebral"...
tal i tal, morts de congettió
"Així, fins el mes de desembre, els camins
profunds de l'illa, a les proximitats deis
cementiris, reberen amb regularitat Ilur fú
nebre
collita de "mal-pensants". Obrers,
pagesos, peró tumbé burgesos, farmacéu
tics, notaris. En demanar o un metge amic

el clixé fet algun temps enrera per
l'únic
dels seus collegues radibleg
contestó som
cm
radióleg de Palma
trobar-lo...
rient: "Dubto que puguem
Aquest pobre X... fou portat a passeig l'al
tre dio." Aquests fets són coneguts per tot
hom." ..."Ja sé... No cm deixeu continuar.
meu

—

un

Quants morts? Cinquanta? Cent? ?Cinc
cents? La xifra que vaig o donar ha estat
subministrada per

un

deis

caps

de la

pressió palmesano. L'avaluació popular
ben

diferent. Tant

se

vol.

re

és
Al comenga

de

"Documents" i de "Minotaure", el qual
dóna proves d'una audacia sorprenent en
editar a l'hora mateixa en qué un vent
de crisi, de miséria i de pánic fa tronto
llar el món, uno publicació d'aquest gé
nere.
Cent vint pagines de gran format
damunt un poper de qualitat, d'una bella

natu

ral.

des del maig del 1937, després de
de guerra civil, aquests assassi
nats arrriboven a tres mil. Set mesos fan
dos-cents deu dies, o sio quinze execucions
per dio de mitjana. Em permeto de recor
dar que la petita illa pot ésser travessada
fácilment, d'un cap a l'altre, en dues ho
set

mesas

Un automobilista curiós, només amb
mica d'esforg, hauria pogut guanyar
fócilment l'aposta de veure esclatar quin
ze caps
malpensants per dio. Aquestés xi

res.

una

fres

no

són

ignorades

Bisbe de Palma. Aixó
ment, de

Ilegir.

Més

per
us

cm

Monsenyor

criure-ho. Molt més m'ho costat,
de veure, de sentir..."

—

el

costa, evident
costo a mi d'es
encara,

Ja n'hi ha prou. Els martirs de Mallorca
testimoni imparcial i irrefutable el d'a

quest novellista auster!
víctimes del ma
teix sadisme delirant que omplí de cadavers
les places de braus de Badajoz i de Sala
manca; els infants i les dones destroçats a
Guernica, a Madrid, a Barcelona, a Alme
ria, a Alacant; les vídues i els orles; i el
record de tots aquests morts, haurien de
tenir el dret
el més sagrat de tots els
drets
d'aclaparar de remordiments i de
vergonya els catblics que gosen encara de
clarar-se partidaris de ilurs assassins. ?QuI
poden esperar encara de les promeses i deis
pactes deis ;covards d'ahir i d'avui, deis
monstres d'avui i d'ahir, deis caps sense
cor i sense pietat, deis
homes que es vanen
d'haver mancat a llur paraula d'honor, deis
rni/itars que han trait llur patria i deis ecle
siastics que han trait llur ministeri sagrat?
M. A.
—

—
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LA DANSA
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(CAIRN
Dins el sumari del número d'abril de l'ex
cellent revista "Hora de Espana" s'hi des
un
notable estudi d'Enrique Díez
taca
Canedo sobre el Teatre Espanyol
millor
seria dir-ne Teatre Castella, puix que ni el
catall, ni el valencia, ni el gallee no hi són
des del 1914 fins el 1936.
rescensionats
Es tracta de la versió original de la part de
dicada a Espanya en el 'libre "The Theatre
in a Changing Europe", ordenat per Thomas
de Dichinson i publicat per l'editorial Henry
Holt & Co., de Nova York. Model d'objec
tivitat i d'estudi minuciós de la matIria,
l'assaig de Diez-Canedo és un allegat a favor
de la necessitat i la factibilitat de posseir
una história amb
cara
i ulls del Teatre Es
panyol, mancat d'una obra seriosa que l'es
tudii en tota la seva vastitud. La tnateixa
bibliografia inserida al peu de l'estudi de
que parlem constata la poca consistIncia de
tot el que hi ha publicat sobre la matIria.
D'un parell de dotzenes de títols, se'n salven
només dos, i encara d'obres limitades a trac
tar temes específics. D'ací els disbarats que
un
hom comet quan es refia de treballar
amb aquells instruments.
—

—

és a dir, fugiit dels motllos tra,
dicionals francesos, "El Misantrop" als "Am,
bassadeurs". Henry Bidou no hi troba cap
mal, i diu que és en va l'intent que hon:
fa de desfigurar el text de Molie.re: la seva

presentació,

bellesa excebleix per damunt de les ruines.
L'únic defecte d'Atice Cocéea, segons Bidou,
és la seva incapacitat per a dir versos. "La
seva veu, que quan s'aplica a recitar coml
dies modernes sembla enginyosament varia
da, resulta en "El* Misantrop" d'una mono
tonia atuidora. El seu ritme gansoner és una
mena
d'anapest atropellat, dues salabes
breus, una de !larga, anib breus rnassa breus
i !largues massa !largues. La veu Ii surt del
nas amb
so
de tnetall..." Si un crític deis
nostres parlés així d'una primera actriu, hi
hauria una altra guerra!

Abans de parlar de l'exquisida Pantomi
que el prestigiós mestre Magrinyá ha
muntat per a "Las Golondrinas" d'Usan
dizaga, representades fa poc al Liceu, que
se'ns permetin unes notes preliminars so
bre el predomini de la mímica en molts
ballets antics
moderns.
ma

l'estat psíquic del dansarí, per
emocions. I Massin, el de la bo
na
época, intentava agermanar pantomi
acció dramática o có
ma i dansa
en
una
mica, ritmada per la música. Es a dir, una
per

nats

les

seves

pantomima ritmada,
equidistant de la
mímica natural i de
la dansa, una acció

dansada,

ballet

un

d'acció.
A aquella época,
a una
de les millors

époques de Massín,
pertany
Femmes
de bonne humeur ",
a
obra estrenada
Nova York en ,1917
"

El mateix crític parla de la reposició
dwOtel" a l'Odeon. I es pregunta: "?Per que
Jean Sarment ens ha donat aquest "Otel"?
?Per revelar-nos l'obra de Shahespeare? Es

—

GOLONDRINAS"

Molt más tard, Fokin no tolerava cap
gest, cap actitud, que no fossin determi

•

evident que no, puix que n'ha tallat escenes.
Heus ací el resultat d'una presentació per
fecta. Obliga a estnotxadures que d'altra
manera
no caldrien.
Veieu el progrés! Tal
El Teatre Barcelona ha reobert les seves com ens l'ha donada, í malgrat els vestits
portes amb una,companyia discreta, perb ca surnptuosos i els bells decorats de .Ball,
pitanejada intebligentment. De moment, ha bra sembla resseca, dissecada, desmuntada.
tingut prou coratge per prescindir del reper Per qul? No ho sé. Pero els caracters sem
tori cretí que abans i després de la revolució bien puerils i el drama sense lligarn. Quatre
semblava l'obligat de l'escenari de la rambla marionetes: Otel, Yago, Desdlmona, Cassius,
de Catalunya. Caldria dir que fins i tot em se les heuen entre ells, en un seguit de mo
pitjorat, d'ença del 19 de juliol, puix que nblegs d'embolica que fa fort..."
abans, el pas de diverses companyies, amb
cliversitat de treball muntat, permetia de •
Altres "novetats" als teatres parisencs:
tant en tant airejar-lo una mica. ?Reixiran els
reposició
dwIfigInia", a la ComIdia Fran
p"ropbsits de Carlos M. Baena, la bona yo cesa. ("Una
catastrofe!", exclama Maurice
luntat del qual s'entreveu amb aquesta re
Gard, en la seva crítica de "Les
posició d'una obra de Lope de Vega? L'or Martin du Littéraires",
en
parlar de la in
ganisme que pot fre-ho, té el deure de no Nouvelles
terpretació de la tragedia de Racine.) I "Les
posar-li entrebancs.
Marrons du feu", de Musset, en unes "ma
tinées" del teatre Deux-Masques, per una
Hem llegit en un diari que hom es pro agrupació d'actors joves, animosos, dirigits
posa muntar "Fuenteovejuna" a l'Espanyol. per Robert Darene... Com el lector pot veu
No és rnai tard... per a un bon propelsit. re, a la capital de França segueixen essent
"Fuenteovejuna", d'enla que Margarida actuals Moliere, Shahespeare, Musset i Ra
Xirgu la desempolsa, i l'oferí al públic pen cine...
insular com el drama viu de l'Espanya ve
xada de tots els temps, ha estat l'obra-tipus •
Al Teatre Catala de la Conildia han co
de teatre revolucionani auctbcton. A Madrid
ve figurant en
els cartells d'una escena o mençat els assaigs de "La fam", !'obra de
altra, gairebé des del 19 de juliol. ?Quina loan Oliver que obtingué el Premi del Con
rae) hi havia perque en els teatres castellans curs que amb el nom d'aquell teatre convoca
de Barcelona no la veiéssim, en lloc de tantes la Çonselleria de Cultura de la Generalitat
comIdies imbleils i, sovint, d'autors feixis a rel d'haver quedat desert l'Iglésies del
1937. La lectura de "La fam" als actors del
tes o feixistoides? No ens cansarem de re
petir la necessitat d'aquestes provatures, que Catala de la Comeclia els desorienta, en ge
neral, llur sentit crític. Com que quan Oli
a la millor podrien donar resultats que "sor
prenguessin el mateix Comitl", i podrien fer ver llegia la seva obra els oients encara no
tocaria en el repar
que se sanegés el teatre per procediments sabien quin paper els
inversos dels seguits fins ara, que són, ni timent, s'abstingueren d'avençar !Lidieis, sal,
més ni menys, que els mateixos que sempre vades algunes, poques, excepcions. Els nos
havien emprat els que només tenien els ulls tres actors acostumen opinar sobre les obres
noves d'acord amb alió
que els suggereix
clavats a la taquilla.
l'extensió del "rol" que hi tenen. Sembla
•
que "La fan" s'estrenara cap a mig mes de
El fet versemblant
per que no?
que juny i que, a part l'opinió, condicionada o
el Paral-lel encaixés una obra de Lope de Ve no, que puguin tenir-ne els comediants, els
ga conjugava amb el de que els comediants que no en són i assistiren a la lectura en
parisencs de "boulevard" s'agafin d'un quant sortiren dient que era un fet que el paper
temps cap ací a Moliere, amb una insistencia del Jurat del dit Concurs era el més brillant
que sobta la crítica. Ara mateix Alice Cocéa de la nova comedia de !'autor del "Bestia
rif f.
ha muntat, a tot luxe, modernitzant-ne la
—

LA PANTOMIMA DE "LIS

i

Diaghilew,
Basa,

que

primer,
després,
sentar

De

pre
Barcelona.

a

ballets ens
ofereixen la fresca
invenció, la inspira

sostinguda, la
loquacitat inestron
cable, la trepidació
ininterrompuda, la
ció

contínua

felicitat

d'aquestes

diverti

díssimes "Dones de
bon humor". La co
reografia, del mi
llar Massin, uneix
amb una gran salta
la densa clássica
n'hi ha malta en a
quest ballet—i la

pantomima descrip
tiva, deformada
amb intencions bur
lesques, i sotmesa
al ritme musical.
Actualment, peré,
Mossin

La dansa, va escriure el plorat crític
Levinson, és una acrobácia elegant que
satisfá un apetit d'harmonía ben ordena
da, de moviment simétric. Ni més ni
menys. La dansa, en efecte, té la seva
significació pu:Tia, la seva realitat prépia,
les seves Ileis própies, que són del mateix
ordre que un temple grec o una fuga de
Bach. Peró quan els moviments
dansa
que han d'ésser, fi en si, són únicoment
determinats per esoterismes i filosofies, o
per sentiments i emocions, o per la reali
tat del món exterior, aleshores no hi ha
densa. Només hi ha pantomimo simbólica
o

expressiva

o

descriptiva.

el famós coreógraf napolita Salva
Vigano ( 1769-1821 ) transformava

Ja
tare

la dansa prépiament dita en pantomima.
I, a Italia, moits l'acusaven de supeditar
l'art de la dansa, el gran estil francés que
tenia tants partidaris, a l'expressió dra
mática. Un dio, Rossini féu veure a Sten
dhal un "defecte de Vigano": "Poca dan
so,

~so

pantomima".

no

és

ni

ombra del que ha
vía estat. Actual

JOAN MAGRINYA

ment, Massin con
verteix més brutaiment que mai la den
pantomima. Gens de dansa en els
sa
en
seus
últims ballets,
que

entenem

els

seus

els recursos de l'elevació, del "parcours"
i de la rotació han estat posats brillant
ment en joc, i en el qual hi ha moit poca

pantomima.

La indispensable. Recluida a
la mínima expressió. A la ínfima catego
ria de parent pobre.
Peró Magrinyá no és tan sois un coreé
eminent. Es també un intérpret ad
mirable. I ha encornat un Pierrot de mal
ta precisió. Precisió psicológica, perqué ha

graf

expressat

error, amb gran juste
d'aquest personatge en
Ileuger que, submergit en una

sense

un

els sentiments

sa,

tremaliat i
Ilum blavissa

i

esblaimada de

huno,

es

"marivaudage" incansable. I
precisió técnica porqué l'ofici d'aquest !o
ve
baharí és !a insuperable. Llisca, volta
'Hura

a

un

i s'eleva amb una seguretat de miracie.
En fi, el seu Pierrot no ens ha fet pos
enyorar el que Guérard i Woizikovski in
terpretaven en aquell "Carnaval" de Fo
kin tantes vegades aplaudit al Liceu.
El paper de Colombina ha estat confiat
Rosita Segovia, la primera bailarina del
nostre Gran Teatre. Aquesta noia, artista
de cap a peus, que posa ánima en tot el
a

fa,

que

i

que, ultra

bailarina

plena

de

dons, és actriu fina i sensible, ha creat
rica en exquisideses plásti
una Colombina
ques i expressives. Una petita obra mes
tra. Jove i bonica, viva i inquieto, coque

despreocupada, espiritual, espiritual
seva Colombina s'expressa amb
ilenguatge coreográfic cada dio més
un
ferm. En aquest aspecte, quins progressos
ha fet la Segovia! Tots els que hem vin
i

ta

sobretot, la

gut observant-la des deis comengaments
seva
carrera, i que recordem encaro

de la

Perqué

efecte.

en

molt més amor a la dansa
illustres predecessors Fokin i
Massin, perqué, en lloc de subordinar la
donsa a la pantomima, com ells, ha su
bordinat la pantomima a la dansa com
ha de fer tot mestre de ballet honest.
I així els "balletómons" hem pogut
aplaudir un ballet alegre, mogut i variat,
sólidament arquitecturat, en el qual tots

van

Pocs

tenir

mostrat

que

és

no

aquell fre
nesí epiléptic i a
quella agitació es
pasmédica, aquells
bragas sempre en
dansa

laire, que Massin
afecciona. I perqué
és
la
pantomima, lo gran
quontitat de pan
tomima que hi ha
en
els seus ballets
últims. Pantomima
pagues vegades ex
que

entenem

no

tampoc

densa

i, gairebé

pressiva,

la pitjor de

sempre,

Ies
pantomimes:
realista,
descripti
que

va,

limita
servil

es

reproduir
ment

a
-

gesticula

la

ció

natural. Breu:
darrerament
Mas
sin ha caigut en la
pantomima simbó
lica

"Els

—

gis"

i

—

presa

la pan

en

mig ex
pressiva, mig des
criptiva d "Union
tomima

'

Pacific

"

"

i

Jordi

públic".
*

I

escrites

ara,

questes

reserves

a

que

el crític escrupulós
el crític escru
pulós está tan car
regat de romansos!

—

—

no

fer

pot deixar de

quan

tenta

algú

convertir

dansa,

art

acarem-nos

independent,
amb

DE

LES MES BELLES ESCENES

DE L'OBRA

DE

GOGOL

«EL

REVISOR», POSADA

EN ESCENA AL PETIT TEATRE

LOPE DE VEGA
AL TEATRE BARCELONA

prou amb que tingués sensibilitat
resultes terriblement revolucionan.

tinguda
gu,

—

sembla simbólica
feia que el feixisme
seguís la seva obra destructora contra tot
el que és art, civilització, cultura. Refet,
pero, de les destroces, el Teatre Barcelona
ha obert les seves portes. I les ha obertes
amb la representació d'una obra de Lope
de Vega. Bona Iliçó,que els "rojos" oferei
xen
als "nacionalistes". espanyols!
Peró de fet potser no hi ha res tan re
volucionari, com representar Lope de Ve
ga. Es una alenada d'art i de poesia, que
purifica els escenaris de tantes obres vul
gars, banals com hi eren representades. En
mans dels autors preferits de les clases que
—

avui tracten d'imposar-nos el feixisme, o
millar di t Ilur oligarquia, el teatre havia
deixat completament d'ésser un art. La be
Ilesa i l'art n'eren absents. La bellesa

l'art,

eren

enemics

d'aquella

societat idio

ti tzada pels "chistes" de Munoz Seca; d'a
quella soCietat que no volia sentir, que no
volio pensar, que no volia emocionar-se.
Societat la més mal cultivada, espiritual
ment, que mai hagi existit, sense sensibi
litat i sense gust, per aixó ens ha provocat

aquesta catástrofe.
Si, fer Lope de Vega és el més revo
lucionari que pot ésser fet en teatre cas
tella. No hi ha cap exageració en afirmar
ho. No hi fa res que Lope de Vega fos un
poeta de sensibilitat cristiana. N'hi havia

per

perqué
?No és
revolucionária Margarida Xir

que és la única actriu que el repre
en
castellá? ?No fou fussellat, per

senta

revolucionan, Garcia Lorca, l'únic
turg

E115 avions feixistes van esgarrinxar el
Teatre Barcelona. Una vegada més la ca
sualitat si voleu
peró una casualitat que

DE MOSCOU

castella

drama
que tenia ales i ale per a

seguir-lo?
"La esclava de su galán", l'obra triada
a la reobertura
i dignificació de l'esce
nari del Barcelona, no hauria tingut certa
ment, per aquella societat res de pertorba
dor en les idees. No té res en aquest sen
tit, de particularment atractiu per al públic

en

art

aplicat,

la Pantomima

muntada
"Las Golondri

Joan Magrinyá per a
nas".
Pantomima, hem dit? Anem a pams.
Perqué Magrinyá ha fet trampa. Afortu
nadament per a la dansa, ha fet trampa.
En efecte: a desgrat que l'argument de
l'obra d'Usandizaga parla ben clarament
de pantomima, Magrinyá ha trait delibe
radament la forma i l'espera d'aquest ar
gument, i, en iloc d'una pantomima, ha
fet un ballet. Un ballet amb tots els ets
i uts. Felicitem-nos-en. Perqué tots els
que estimem la dansa pura, hem d'alegrar
nos d'aquesta troició.
Amb aquesta actitud, Magrinyá ha de
per

UNA

ROSITA SEGOVIA

in
la

técnica rudimentéria i trontollosa de
les seves primeres actuacions, constatem
amb satisfacció la fluidesa creixent de la
seva
dicció. Les seves puntes coda dio te
nen
més forga i más netedat. Les seves
la

les seves piruetes, van perfeccio
nant rápidament el seu dibuix. En fi, tots
els mots del seu vocabulari coreográfic
adquirint acceleradament ductilitat i
van

voites,

Segovia esté cridada o fer
dins la densa.
I acabem. Aquest ballet de "Las Go
londrinas" es pot comparar perfectament
amb les millors obres presentades al ma
teix Liceu per la tropa de Ballets Russos
de Monte-Corlo.
Sebastiá GASCH
precisió.
grans

Rosita

coses

per

popular

que

avui hi

blic hi hauria sentit

Pero aquell
tedi mortal. El

acut.
un

pú
pú

blic d'avui l'aplaudeix forga.
En realitat és una obra que no cerca sino
"plaure": ambició, fet i fet suprema dels
autors teatrols. Ara que n'hi ha que per

plaure no escriuen sino bajanades. I no
plauen, naturalment, sinó a les ánimes
grosseres. Altres, en valer ploure, escrivien
fantasies plenes d'inesperat, resplendents

i de poesia; com Lope de Vega.
"La esclava de su galán" no és, pero,
cap de les seves obres capdals. N'es,
aixi5 sí, una de les que respon més al seu
carácter; una de les que acusa más les se
ves vírtuts
i els seus defectes. Obra d'em
bolic, endevinem que l'embolic és pensat

de Ilum

i que, ddhuc, el tema res
de vegades, a la troballa sor
tosa d'una rima. Tot hi és inesperat, sor
Orenent, gran i aventuat. Els carácters són
sobre la
ta

marxa

supeditat

força convencionals; peró la protagonista,
flama viva de passió, és un carácter mag
nífic. Tot i que queda molt femení, endevi

que té molt deis abrandaments del
mateix autor. Només un home de carác
ter aventurer, com Lope de Vega, apassio
nat i inflamable com ell, hauria pogut des
criure un carácter així. La seva flama hi
neu

traspua sovint

en

els

i les evidents
ments d'una gran
tot

va

seus

versos, els

quals

deixadeses, tenen mo
emoció, d'una suggesti

musicalitat i bellesa.

Dirigits
diants

del

per Martínez Baena, els corrie
Teatre Barcelona en fan una

interpretació força ben estilitzada.
G. D.
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CICIIPS

VIA FORA!
Hom ha remarcat manta vegada que
tot i la seva vanitat, no s'hagi
fet posar el nom a cap correr. Sempre
que algú ha manifestat aquesta estranyesa
Municipalitat de Ro
a
un membre de la
ma, Venécia o Génova, per exemple, ha re
but per resposta: "—El Duce no ho vol!"
Pene) s'ha reservat per a ell el curiós mo
tiu pel qual el dictador renuncia passar a
la immortalitat pel camode sistema d'una
lápida de marbre penjada a una cantonada.
Es sabut que en italia el mot "via" té
diverses accepcions, i que les més corrents
són les de "carrer" i "foral" Com en cataló,
si fa o no fa; per bé que nosatres, en el
darrer sentit, fem la frase completa: "via
foral" Els italians, quan valen allunyar al
gú només diuen: "Via!", "vial", en el to
que els catalans diem: "Apa!", "Apa!"

EiC

POLITICA 1 ART
Es sabut que Albert Sarraut, ministre de
l'Interior al Govern de Franca, és un fer
vent amateur de la pintura. No sois té fa
ma
d'ésser un deis bons tolleccionistes,
sinó que li plau de "descobrir" els "nous".
Fa uns quants anys visita unes galeries
de la ribo esquerra del Sena i se sorpren
gué davant unes teles que hi eren expo
sades, d'una factura original i ferma.
—Heus ací un minyó que fara carrera?
digué al marxant.
...L'autor d'aquells paisatges (luminosos
era Vaillant-Couturier!

Mussolini,

UNA HISTORIETA DE LUCIEN BAROUX
Al meu amic Duval-Levy II plau de pas
sejar-se sol, els vespres, per les ribes del
Sena. Un dio d'aquests vagava, somniós,
entre la boira, prop del riu, i es trobai da
vant d'una dona jove que, desalenada, se
II

que no menysprea cap detall,
per ínfim que sigui, no ha volgut exposar
se, doncs, a les franjes a que es presta

placa amb la inscripció "Vio Musso

lini",

—

—

collecció'd'homes illustres?
No; em vull dedicar a la psiquiatria.
Fas

ELS AGENTS INVISIBLES
Acusat d'escandol públic i gatzara noc
turna en un barri quiet, un ciutada com
pareix al Jutjat, i invoca, per a defensor
se, que

ofés porqué han retirat
—Sí, home; m'he sentit feritl

els vostres retrats?

DEGUSTACIO
Un conegut literat barceloní que ara és
a
París, convida un dio una incipient frí
vola que presumia de "semi-estrella" i que
com
a
tal no deixava mai la seva pre
sumpta mare.
L'home, home generós i galant, féu des
tapar una ampolla de "Codorniu".
La more, tcta primmirada, tosta la be
guda i, picant
l'ullet amb fruid& digué:
—Filia meya, quina !limonada més

dalla!
—Calli,
la filia

mare, que és

tota

cervesa

—

digué

avergonyida.

crida.

—

anava

una

mica

begut

i

no

parlar

per

neces

vegada.

darrera

—Us escolto...
—...Fa sis mesos que estimo un jove
amb qui em trabo ací, cada diumenge, a
les cinc de la tarda. Tenim convingut que
la primera vegada que un dels dos man
cara a la cita, será que la nostra passió
s'ha extingit. Fa cinc hores que l'espero i
el meu amor no ve. Ja no vindra més.
Tot ha acabat. !La vida ja no té valor
per mi!
Dit aixa, la noia arrenca a córrer, s'en
fila al pont i es llanca a l'aigua.
Duval-Lévy, amb el cor esqueixat, la
velé desaparéixer. I féu:
—Pobra noia! i I pensar que només som
dimarts!

-E4er

tenia

consciéncia del que feia.
Assistia a l'acte, com a testimoni, el vi
gilant del correr on l'embriac dona l'es
Us heu

—

—Us prego que m'escolteu. Tinc
sitat de

Mussolini,

una

adreça.
--Senyor!... senyor!...
—Senyoreta?

IXDESLOVAQUIA

pectacle.
1 el jutge II pregunta:
—Testimoni: és cert que aquest home
estava embriac?
—Embriac? No ho sé, senyor Jutge. El
que puc assegurar és que portava una "mo
na" de "padre y muy senor mío".
—En que ho coneguéreu?
—En que es barallava amb dos agents.
—Aixó no prova res.
—Sí, senyor Jutge... Perque el cas és
que en tot el correr no n'hi havia cap.

UNA ALTRA DE SARRAUT

Quan,

la caiguda del Govern Laval, pel
1936, Sarraut accepta la presi
dencia del Consell, alguns polemistes li re
o

gener del

'cardaren un discurs fet a Carcassona en
temps de Poincaré, en el qual !loriga uno
consigna que es féu famosa: "Le commu
nisme, voile] l'ennemi!"
—Bé
contestó ell
no
sóc pas
rancuniós... Els perdono els meus atacs!

la Txecoslovaquia ?
Sí; qué voleu?

—

—

Res,

—

em

creía que estava sola.

—

POLIDESA

Quan ja era segur que Léon Blum fóra
encarregat, ara fa dos anys, de formar
govern, el! i Vincent Auriol foren cridats
al Ministeri de l'Interior i tingueren la sor
presa de trobar-hi el Nunci, que desitjós
de coneixer el futur president del Consell
havia perllongat la seva conversa amb el
ministre, que era l'actual, Albert Sarraut.
Fetes que foren les presentacions del
cas i
els compliments de ritual, el Nunci
s'alga per acomiadar-se. I en el moment
que anava a sortir del despatx, i amb la
me] encaixada a la de Blum, aquest Ii

(47

digué somrient:
—Perdoneu-me,

monsenyor, que no gosi
sollicitar la vostra benedicció.
El Nunci, en el mateix to, respongué:
—Jo pregaré a Déu que us concedeixi

la

seva.

EL "WOOLSACK"

ES PLE

DE CRIN

EN

ILOC

DE LLANA
—1

aquest

;1Intelligence

Service"

sempre

tan

ben informat.

TEMPERATURA PARLAMENTARIA

a
LA TOMBA DE
NEGUDA

LA "VEDETTE"

DESCO

Una de les més importants manufactures

alemanyes de films té un fitxer conegut
dins els medís cinematografics amb el nom
de "la fossa comuna" per uns, i per uns
altres amb el de "la tomba de lo "vedette"
desconeguda". Es tracto d'una collecció de
retrats d'alguns milers de noies que havent
somniat arribar a estels 'del Ileng, no acon
seguiren passar de les oficines d'aquella
manufactura.
Un dit de pols cobreix les fitxes, i si
un dio una
me] curiosa remenés a la claror
del dio aquells milers de fotos, hi trobaria
centenars de sorpreses com un parell que
n'hi trabe] un cineasta francés entrant a la
casa, que, fent el distret, s'atansa a "la
tambo"... Foren dos retrats, al darrera dels
quals hi havia aquestes respectives Ilegen
des:
"Marlene Dietrich, rossa; 1 m. 50; jugo
tots els esports. 30 marcs diaris."
"Greta Gustaffoch (Garbo); papers pe
tits. 25 marcs diaris."
Aquestes fotos daten de l'época que
Marléne i Greta anaven cada dio als estu
dis de la gran manufactura alemanya, es
perant que l'atzar els repartís un pape
ret...

—

Aguanta'm el pot que

tu

aquí

no

pintes res!

Arístide Briand estava encostipat i el
metge Ii ordene, que prengués la medicina
adient, "a la temperatura de la cambra".
El criat anei a cercar a la farmacia el
medicament receptat i quan arriba a coso
el porta o "l'illustre malalt"
com deien
els diaris
gairebé en estat de congela
ció.

Totjust Bricnd aplica els Ilavis a la cu
nera, ('aparté amb un gest i digué:
—No, Baptista, no... El doctor ha dit "a
la temperatura de la cambra..." i

ECONOMIA

no

a

lo

INSUFICIENCIA
El

pera

capita Galceran, embriac inveterat,

brau i expert, arriba al bar i
grup de camarades que aca
contractat com a segon i que
l'endema s'embarca per a Australia, a
bord de l'"Esperança", vaixell de i--entes
tones...
—No en tindras prou per a una tra
Ii diu un deis com
vessia tan Ilargo
panys.
mar

anuncia a
ba d'ésser

un

—

del Senat!

El tancament parcial "encara" deis ca
barets barcelonins ha fet rememorar els
"conspícuos" aquelles nits... ai las! que
tant costen d'oblidar.
Un dio, o més ben dit, una nit, una
nombrosa familia composta o integrado
per cinc membres de diverses edats irrom
pí joiosa en La Buena Sombra.
Tots asseguts al voltant d'una taula es
fregaven les mans albirant una "juerga"
que ja ningú no els treia de les mans.
digué un de la
—Que prendreu?
Sombra.
—Home
respongué el pare recomp
tant que eren cinc —, si fóssim sis, pren
dríem "xampany".
—

—

IMITADOR I PARODISTA

Saint-Granier, imitador fantasista de
Maurice Chevalier, emprengué un dia el
protagonista de "La parada de l'amor" i
Ji digué, amb un deix d'amargor:
—?Per que ets tan crudel amb mi quan
parodies les imitacions que faig del teu
treball?
—Crudel?
replica Chevalier, amb
cara de bon
noi
No gens. Et faig tal
com ets
en
representar-me com no sóc.
—

—.

Estas trista porqué tens el promés al front?
—Si el tingués al front rai... El tinc a la !luna
de Valéncia.
—

LA "VIDA EXCEPCIONAL"

mi no me'n
Abd el que et

—A

La fi sense honor de Gabriel d'Annunzio
ens ha
recordat una frase seva de vint-i
cinc anys enrera, quan el poeta de "II fuo
co" donava el to a la lírica universal de la
primera década del segle.
Un dia D'Annunzio passejava amb el
célebre actor francés Le Bargy i Ii confiava
la seva resolució ferma de morir.
—Quan, mestre?
—Molt aviat. Molt més aviat del que
el món podria suposar... Tant aviat com
possible.
em sigui
Com es dedueix, D'Annunzio passava
Ilavors per una crisi d'avorriment de la
vida. I exposava tranquillament la teoria
de que el dia que per una raó o una al
tra hagués de renunciar a la "seva vida
excepcional", abans d'ajupir-se a la gri
sor d'una vida ordinaria, preferiria la mart.
afegia
No
—Ho tinc tot previst!
he negligit cap detall relacionat amb la
pertoca a un filbsof, 1 des
meya fi,
com
apareixeré "realment", de tal manera que
les meves cendres seran escampades als
quatre vents del cel...
D'Annunzio oblida, amb el temps,
aquests malencanics projectes. I a les se
ves
velleses la "seva vida excepcional"
consistia, paradoxalment, en conduir-se

queviures.

és vergonya.

JOC DE MANS
Un amic de confianga de Mussolini li
diu:
—?Vals dir que Franco mereix els es
forgos que fas per ajudar-lo?
—El tinc lligat de peus i mans
res
pon el duce.
—De peus, no diré que no
Ii replico
pera de mans... Mentre amb
l'amic
l'una fa com tu (i el que parla estén la
mel dreta imitant la salutació feixista),
amb l'altra fa així... (i para l'esquerra
per darrera l'espatlla, com el que espera
alguna cosa).
—

—

LA DELICIOSA

A propósit de la calor que comenga ja
deixar-se sentir, anunciant l'estiu volem
recordar un remei sencill que acostumava
a
aplicar-hi un illustre ninotaire repórter
de MERIDIA i resident a Badalona.

•

dels seus compatricis:
ajupit davant el fuet del dictador Italia.
Les seves cendres, doncs, romandran per
sempre més al fons d'un bagul, com les
de qualsevol legionari dels que vénen a
Espanya a Iluitar contra olla que valgué
a D'Annunzio una ferida greu que als ulls
dels milions d'homes que en la guerra eu
ropea es jugaven la vida contra els im
perialismes, el glorieja molt més que els
seus poemes...
el més

manca

—.

—

com

manquen de

a

Caldra dir el nom?
El nostre amic tenia un safaretx al cor
ral i acostumava posar-hi a dintre una
cadira, es despullava i agafant una novel
la seia i deixava rajar l'aigua fins que II
arribava al clatell.
A remarcar que ho feia preferentment
els diumenges a la tarda, i tot glossant

vulgar

aquesta :senzilla delícia, deia:
—Noi, no sé com hi ha qui pren

Es

posen

les Benes abans

del cap

caina.

co

