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El domador Mr. Sagnier, entrant a la gavia del Consistori.
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CRONICA
BREU

DIÀLEG

UAN un t é migranya, i ademés de tenir migranya é s aprensiu, el primer instant de
lleure que se li presenta cal que l'esmersi
en fer salut- Per a fer salut no hi hà com el
passeig, i el millor passeig, a les tardes, a
posta de sol, és el moll de Barcelona. Allí
hi pot anar tothom, perquè és cèntric, ben empedrat, ample,
\ sobre tot divertit.
Des del moll de Barcelona s'ovira l'entrada del port i
uns centímetres d'horitzó. Després, mal ha d'anar que no
passi una canoa-automòbil, que no revoli alguna gavina, que
no entri algun llaüt, etc., i això ja us distreu, ja us desencaboria i ja us regenera un poc l'organisme.
Mes un dia, ja de lluny, noteu que hi hà un gran transatlàntic arrimat a la muralla, un d'aqueixos enormes vaixells
italians amb dues xemeneies, que fan escala en nostre port.
Això us posa molt contents. Per un ciutadà que's distreu amb
un llaüt o amb una gavina, la sola promesa en la contemplació d'un transatlàntic el fa saltar de gust.
Reialment, així com en els poblets, el pas d'una diligencia que s'atura un quart en un hostal, serveix d'entreteniment als desvagats, així un vapor d'aquells ajunta als curiosos passejants del moll de Barcelona, incipients neurastènics
que la majoria, com el cronista, porten a la boca aquella
mena de bergansí dè fumador, aquella boquilla i cigarro de
imitació que mai ha enganyat al que l'usa ni al que'l mira.
El primer efecte que fan els tais barqiiets és que duen
embarcada més gent de la que hi cab. En són negres de gent
i sols quan heu meditat que tots éls viatgers han eixit a fóra
i estàn apilats en un mateix indret del.pont, i heu pensat en
el Hoc que resta a dintr&.i.^n l'altre caritó.jque no veieu, us
desapareix un xic l'angèlxà que us. fa venir ün amuntegament
semblant.
A
..
T o t seguit notéuVèníperò, qüe aquelles pérsones vari estivades allf per categories, i àdhuc us sçmbla veure-les aplanades com lesíigues de caixó.
•• L .Pe^ toemès, siga el «Principessa Mafaldia»., o el «Principe.ü^itó», o el «Regina Elena», ei vaixell qué està enfront
de vosaltres, diríeu que sempre transporta el mateix passatge^dues p i r e s damisel·les que miren com astorades, alguna
jiefmosura ex-òtíca que us fa somniar aventures irracionals
ép plena Vènecia, un munt d'homes 1 dònes grisos i vulgars
amb la mateixa indumentaria, una mare que alleta un infant
i]una altra^ que'l gronxa, apoiades en la borda les dues,
amb posat de fonda preocupació. A proa els emigrants, tant
idèntics als. que heu vist passar l'altre jorn que diríeu que
són un lastre trasbordable que no fa altra cosa que anar i
vénir.
Aqueixos estrangers miseriosos que toquen al nostre port
i que sols romanen algunes hores contemplant la nostra ciu-

tat, són veritablement interessants. Mentres els viatgers de
segona, desde popa, es distreuen llençant cèntims als trinxeraires, i els de primera es passegen per les galeries de la
cambra amb certa cerimònia, els de proa immòbils, indiferents, arraimats, sense fer cas dels venedors que ofereixen
comestibles i begudes des del moll duent a la mà una llarga
perxa amb un cabaç a l'extrem, miren d'una manera quasi
agressiva. Diríeu que senten avorrició a lotes les patries i
que'ls triga ja l'allunyar-se de la nostra, com una de tantes
que ells endevinen impietosa i cruel pels pobres. La majoria
són italians, i , de tant en tant, els més alegres o els més
tristos, apilats sobre les cabries de les àncores, canten llurs
cançons, que s'assemblen un poc a les nostres.
Poc a poc, durant les hores que'l transatlàntic permaneix
atracat a la muralla, la munió de ciutadans curiosos ve en
augment, Els del barco i els de terra no fan més que vescanviar esguards, com els vescanviaríen les gallines d'un vagó,
aturat casualment sobre la via, amb les d'una casa de pagès
propera que pasturessin en el terraplè,
A popa segueixen tirant cèntims als descamisats. Cada
moneda que cau determina una batuça. Se forma un munt de
carn masella sobre la qual ballen i salten com si ho fessin
sobre una feixina, els més males ànimes. A voltes proben
d'empènyer el grop de combatents amb la santa intenció de
tirar-lo a mar. Tot el passatge, abocat a la borda, riu a més
no poguer i els cèntims van caient.
A proa els emigrants no tenen ni esment d'aqueixa distracció. Fosqueja. S'ouen recomanacions fetes en vèu alta entre
els que se'n van i els que resten, crits i adéus interromputs
pel soroll de la maxina que aixeca l'àncora. La massa d'emigrants apar tornar-se més ombriua. El barco s'allunya lentament de la muralla. És tant gros, tant magestuós, que produeix l'il'lusió que siga el moll que's faci enrera. L'instant
é s solemne. Entre'ls viatgers i la multitut que'ls mira partir
regna un silenci imposant. S'ouen clars, un poc esgarrifadors, els xiulets dels oficials que dirigeixen les maniobres.
El gran barco, a dèu metres de la muralla, comença a
remoure les hèlixs. Soroll profón d'onatge invisible, un escumejar i uns remolins, i la proa comença a tallar l'aigua
quieta del port. A la claror dels llums elèctrics se veuen
voleiar berrets i mocadors. Aleshores, de la massa fosca
dels emigrants s'aixeca una vèu sonora, entera i vibrant:
—Adeussiau, espanyols lladres!
... L a frase, dita en un italià dialectal terriblement pintoresc,
des del mar obscur, entre aquell enorme comiat silenciós,
espetega com un cop de friseMa a la cara dels curiosos.
P e r ó aleshores, el patriotisme, per boca d'un que sab
l'italià, col·locat allf providencialment per a que no restin
impunes els insults, llença a través de l'espai la resposta
ven j adora:

—¡Addio, flgllo delia patlana!

. -

Magestuosament, el transatlàntic orsa un poc, allunyantse, com una catedral il·luminada, entre'l blau trèmol de les
albes.
P. BERTRANA
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El somni de don Joaquim
L'altre dimarts, el senyor Sagnler va anar-se'n a la nona
més aviat que de costum. A les dotze havia pres possessió
de la vara; tota la tarde les visites, carregades de felicitacions i recomenacions, no havien p a r a t d'amolnar-lo,
i l'home, encara que arcalde, mortal, sentia unes ganes irresistibles de descansar 1 dormir.
Mes, heusaquí que apenes Morfeus hagué clos les seves
parpelles, el nostre flamant batlle va posar-se a somniar.
iQuin somni, pobre don Joaquim!...
Una multitut de dimoniets, menuts 1 graciosos, però amb
els ulls fosforescents i una vèu fina i xiscladora que se li
ficava al cervell, com la broca punxaguda d'un filabarqul,
dançaven esbojarrats sobre'l séu llit, fent tota mena de
mueques i armant una saragata espantosa.

primer dia t'espera?... ¿Ja sabs que a la caixa municipal no
hl hà un cèntim? ¿Ja sabs que, fins per a cobrir els gastos
més imprescindibles, hi hà mesos que la tresoreria passa
apuros? ¿Ja sabs que'l dèficit, alentat per disbauxes inconcebibles, creix cada dia com l'espuma, amenaçant al crèdit de
la dutat amb la més sorollosa de les bancarrotes?... ¿No'n
sabs res de tot això?... Doncs, pregunta-ho an en Lluhl, que
està cansat d'explicar-ho a tothom, amb tot i no trobar mai
nlngü que vulgui escoltar-lo.
—Amb lo que vas a divertir-te de debò—va dir-H el
dimoniet quart—és amb els túnels de la Reforma. ¿ Q u é penses fer amb aquelles catacumbes, ideades s'ignora per qui,
construïdes no se sab per què i deixades al mig de la via A
per a entorpir la seva obertura i eternitzar unes^obres que ja
fa anys que podrien i deurien estar acabades?...
—A l'acceptar la vara—II digué el dimoniet quint—¿jae
t'has forma/ un cabal concepte de la tremenda càrrega qu

Quan els dimoniets van haver ballat
prou, formaren un círcol al rededor del
cap de don Joaquim, i un a un, per rigorós torn, varen començar a dir-li coses
a l'orella.
—Has fet molt mal de pendre possessió de la vara en un dia com avui
—va cridar-li el primer:—¿A qui se li
ocorreix entrar a la Casa Gran precisament en dimarts? T u , tant savi i erudit, encara ignores allò de «-En viernes
i en martes..?» Si, en aquell antre,
fins les coses més ben començades acaben malament, ¿cóm vols que no hi
acabi una arcaldla començada en dimarts?—
I , ficant-li materialment el morro a
l'orella, va posar-se a cantar:
—Sagr.ier, Sagnier,
arcalde primer,
per més que t'hi esmeris,
ré et sortirà b é .
—Prepara't—va dir-li el segón dimoniet,—prepara't a tenir un disgust
cada mati i una rabieta cada tarde.
L'Ajuntament que des del primer de
janer actuarà baix la teva presidencia
promet ésser el més desguitarrat que
s'ha vist en aquella casa. En les anteriors corporacions municipals solia haver-hi una majoria, un parell de minories, i para de comptar. En el nou
Ajuntament tot seràn minories. I ¿has
reparat quantes n'hi haurà, si oportunament no ve un còlera que aclareixi les
files regidoresques?... Set: com els
dolors de Maria, com les plagues d'Egipte, com els pecats capitals...
- I dlgues-va xisclar el tercer dimonlet,—¿cóm te les arreglaràs per a resoldre el conflicte econòmic que des del

— Ah, sl en comptes d'ésser de cartró fossin de plom,
wquestes capses, prou demanaria augment de sòul
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—¡Ai, si tractes de reduir els gastos, de vigilar les subastes, de veure
còm s'administren els mercats, els consums, l'escorxador!...—
Arribà, per fi, el torn al darrer dimoniet, el més viu, per les senyes, i
el més sensat de tots.
—Riu-te'n d'aquesta pluja d'amenaces—va dir-li;—riu-te'n i dorm tranquil.
Avui ets «rcalde, però quant temps ne
seràs?... Dèu, dotze, quinze setmanes?
Amb la marxa que han pres les coses,
dintre de dos o tres mesos en Dato, el
teu protector, se n'anirà de bigotis i ,
naturalment, un altre patrici s'encarregarà de rellevar-te en la presidencia
del Municipi, Q u è n'hauràs tret, digues,
d'amoinar-te, prenen-te en serio el càrrec que de reial ordre t'han donat?.,.
Creu-me, noi, no t'hi capfiquis i pensa

que por el tiempo que has de estar
en el convento...
Don Joaquim va despertar-se. Estirà els braços, se fregà els ulls i mirant,
extranyat, a dreta i a esquerra, va
murmurar:
—Juraria que per aquí hi havia algú
que'm deia unes coses molt afinades...
MATÍAS BONAFÉ
LA MA "OCULTA"
— Per a l'any vinent s'anuncien dos eclipsis de sol.
Abans se'n parlava cada cinquanta anys; ara cada
any n'hi ha un... Això... què vols que't dlgal...
—Si, home... I visca la democracia!...

sobre les teves espatlles t'has tirat?... Has de pensar que,
així com si ets manso i dèbil, tot el personal de la casa se
riurà de tu, si vols procedir amb energia, en cada empleat,
des del més xic al més gran, hi trobaràs un enemic. Quinze
anys de passivitat arcaldesca, d'absoluta ausencia d'autoritat, han desgavellat de tal manera el mecanisme municipal,
que ha d'ésser molt difícil restablir en ell la normalitat i
fer-li pendre una bona marxa.
—Sí—va dir el sisè dimoniet:—els empleats escoltarán
les teves ordres, p e r ò . . . s'oblidaràn de complir-Ies.
—Els municipals—va afegir un altre—continuarán fent-ho
tot, menys vigilar la via pública.
—Les sessions—va dir un altre dimoniet—seguirán, amb
escàndol de la gent, celebrant-se sempre de segona convocatoria.—
I així, en ràpida desfilada, van anar tots els dimoniets
abocant la seva dita al forat de l'orella de don Joaquim.
—¡Ai de tú si et negues a donar els empleus que'ís regidors te demanin!...
—¡Ai, si pretens que les Ordenances municipals se compleixin!...
— | A i , si et proposes que a les oficines se treballi!...

Visca l'escola del crim!
Deixeu-m'hi ficar cullerada.
Aqueixos dies, amb motiu d'haver prohibit, el Governador, la pel'lícola L a posada sangrienta, que s'exhibia al
«Circo Barcelonès», s'ha vingut parlant—molt apassionadament per part de fots—de si era o no era justa la tal prohibició tractant-se d'una cinta cinematogràfica en la qual, sense
haver-hi res pecaminós, els crims esgarrifosos s'hi estalonen
l'un amb l'altre.
Els eterns detractors del cine, acometent amb furia contra les empreses metallitzades que no fan sinó acontentar al
públic donant-li lo que li agrada, han emprès una formidable
creuada moralitzadora (?) en nom de l'Art i de la Llibertat.
Llibertat?... Paraula santa!... Això no s'hauria ni de discutir. Art?... Paraula ambigua que ningú és capaç de definir,
com cap paladar podria jutjar absolutament sobre'l bon gust
i el mal gust.
Lo únic discutible aquí, doncs, no és l'art ni la llibertat,
sinó la conveniencia moral de l'espectacle horripilant, l'opor-
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tunitat crítica que pot exigir-se-li dintre íes costums de la
nostra societat. I , baix aquest punt de vista, nosaltres ens
creiem obligats a sortir en defensa del perjudicat empresari.
Ara com ara, per ara,—que deia aquell,—no'ns precisa
a corre-cuita una «escola del crim»; que no la necessitem,
tota aqueixa ciencia del mal que en les cintes s'ensenya, perqué qui més qui menys é s home de bé i ciutadà pacífic; però
el món dóna moltes voltes i les idees encara més, i ens podem trobar amb que, lo que abans era punible i despreciable
als ulls dels homes, la moda ho transformi en excel·lent i
digne de fervorosa exaltació.
L'escola del crim! Jo no crec que l'haja de menester, ni
tu tampoc, llegidor estimadíssim, que tu i jo no menjaríem
conill, si l'haguéssim de desagnar per un ull, com fan moltes
cuineres. Però això ens ho dóna a compendre la nostra con-

ciencia d'avui, que no és la mateixa conciencia de demà,
perqué ja pendràn cura la fatalitat i els homes de fer-nos-la
canviar. ¿Qui ens diu a nosaltres que de la mateixa manera
que ara apartem el peu per a no trepitjar una formiga, demà
no l'apretarem al coll d'un enemic per a fer-li treure un pam
de llengua?... ¿ Q u é se'n sab del pervenir de les persones?...
Pot-ser Nostre Senyor ens ha destinat a ésser protagonistes
d'un drama horrorós, punyent, d'una cinta viscuda, de les
més sensacionals, i aleshores no tindrem prou boca per a
alabar a l'empresari del «Circo Barcelonès», que'ns ha ensenyat el cop eficaç, la manera segura i ràpida de matar a una
persona sense desagnar-la massa, sense donar-li temps de
xisclar, que és com si diguéssim sense fer-la sofrir gaire,
sense la crueltat d'una agonia.
No havent d'ésser lladres ni assassins, res; però, si hi
som predestinats, no'm negareu que
tot perfeccionament i tot avenç refinat
en la materia é s plausible per lo que
t é d'educatiu. Avui, tot això dels cops
de martel! al cerebelo i de les ganive
tades a la séptima costella, ens horro
ritza molt perquè els nostres avant-pas
sats ens havien ensenyat a matar suau
ment, a la callada, per altres sistemes
valguent-nos d'un disgust de mort, d'un
desengany, de la miseria, etc., etc.
però demà que—Déu nos en guard—
el destí ens portés a fer de criminals
autèntics, aleshores tocaríem els aventatges de la sòlida instrucció homicida
que se'ns dóna a la moderna universitat
del sang-i-fetge.
Nosaltres tenim fills—tres fills llegítims—i més ne tinguéssim que més n'hi
duríem, al cine. I si els hi portem és
perquè—al revés de la majoria de ciutadans—tenim fè en els films tràgics,
i estem convençuts de l'obra bona, regeneradora de donya Cinta Terrorífica.
Davant d'una pel·licola d'aqueixes de
lladres i serenos, de criminals i detectius, no'ns cansem d'advertir a les nostres criatures: «Veieu? Això és una
mala acció; un pecat dels més grossos.
Això no s'ha de fer». P e r ò entre nosaltres pensem: «Ficseu-vos-hi bé, fills
meus, que l'art de matar, com ja tindreu
ocasió d'anar veient, tant en temps de
guerra com en temps de pau, és molt
necessari en la yida. No é s bo fer-ne
massa abús, però convé il·lustrar-se en
la materia, per a, demà que se us presenti l'ocasió, no fer un paper ridícol;
per a demostrar que sabeu d'anatomia
assassina tant com un metge, cosa utilíssima, encara que sola siga per a estar
a la defensiva del mateix mal que en
nom de la Moral voldríem soterrar».

i

A R Q U I T E C T U R A R E L I G I O S A MODERNISTA
L a nova parroquia del Carme.

Mentres Déu permeti que pel món
corrin animetes disposades a obrir un
ventre en nom d'un grapat de cèntims, a
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PEL·LÍCOLES S E N S A C I O N A L S
I
— Un servidor venia, per encàrrec d'una casa
estrangera, a impresionar alguna cinta ben terrorífica.

foradar un cap en nom de la patria, o a esqueixar un cor en
nom del sensualisme amorós, nosaltres continuarem creient
no sols de gran utilitat sinó del tot indispensable una escola
pública del crim. Així, al menys, lo irremeiable s'anirà resolguent poc a poc pels camins de l'art i de la perfecció. I si
com a espectacle no se li vol donar la deguda beligerancia,
en nom de la llibertat, per a que hi haja de tot, proposem
als detractors del cine que s'agafin al contrast, i , davant de
l'escola del crim, aixequin la blanca escola de l'ignocencia.
Que torni e r Graner amb el séu teatre d'infants, amb les
seves audicions, els séus contes de Nadal i les seves visions
artístiques...
P e r ò pensin que hi hà moltes maneres de matar, i que'l
sistema de la nyonya, el fàstic i l'ensopiment no é s pas dels
més nobles, encara que siga dels m é s impunes.
YORICK

11
—SI é s servit... Vol res m é s terrorífic que això?

Del jardí dels humoristes
L'HISTORIA DEL NOI AFORTUNAT
«A Filadèlfia hi hà un home que, quan tot just era un marrec
i trobant-se sense cap quarto, va entrar un dia en una Casa de
Banca.
—Bon dia—va dir.—No necessitarien pas un aprenent?
—No, no'n fa falta cap;—respongué, imperativamet, el banquer.
Amb les llàgrimes ais ulls, sanglotant de pena, el pobre xicot
baixà silenciosament la superba escala de marbre, tot xuclant,
de tant en tant, una barreta de pega dolça, que s'havia comprat
amb cinc cèntims robats a la seva tia.
Tot dissimuladament, el banquer espiava, des del llindar de
la porta, cregut de que'l noi, empipat, a l'èsser al carrer, agafaria un roc i el tiraria als vidres.
En aquell mateix instant, el xicot va ajupir-se a collir alguna
cosa de terra.
—Noi!... Puja!...—li cridà el banquer.
El noi pujà.
—Què has collit?
—Miri, una agulla de cap.
L'home de les finances el fità atentament, i palpant-li el cap
amb les dues mans, li va dir:
—Fas forsa bondat?
—Sí, senyor.
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Aleshores el banquer sucà una ploma d'or pur en la més pura
de les tintes, va escriure en un paper Sl. Pere, i preguntà al vailet si sabia què volia dir.
—Sant P e r e - r e s p o n g u é el vailet.
En resum, que de resultes d'haver collit una agulla de cap, el
vailet entrà a la casa, va arribar a ésser soci del banquer i a l'últim se casà amb la seva filla. Tot el capital de la Banca va anar
a parar a les seves mans.»
Havent-me contat aqueixa historia un oncle meu, vaig passar
sis setmanes buscant i collint agulles de cap a l'escala d'una
Casa de Banca, esperant que'l banquer me cridés per a dir-me:
«Fas forsa bondat?»... Jo, és clar, li hauria dit: «Sí, senyor».
Ell hauria escrit en un paper St. Joan, i jo li hauria dit que volia
dir Sant Joan.
Però és de creure que'l tal banquer no necessitaria soci, o
que la seva filla devia ésser un noi, perquè un dia va dir-me:
—Tu, què culls aquí?
—Agulles de cap.
—Veiam, ensenya-me-les.
Jo, tot cofoi, les hi ensenyo, cregut de que la fortuna començava a somriure'm.
El banquer les agafa, se les mira, i , fet una furia, exclama:
—Aquestes agulles, perquè ho sàpigues, són nostres; perteneixen al despatx de la Banca. I ara ja estàs avisat. Si et torno
a veure rondant per l'escala't clavo quatre nates... Halal, vés,
desvergonyit! —
Jo vaig vèurem obligat a marxar i el banquer va quedar-se
amb les agulles.
Coses de la vida!... Què hi farem?. .
MAKC TWAIN

Retorn de la Xirgu
Dimarts al matí, amb IVInfantfl Isabel de Borbón», va arribar
a Barcelona la Marguerida Xirgu.
Sembla que no retorna pas massa contenta. Diu que se l'ha
discutida molt.
Confessa que a r«Odeón» de Buenos-Aires l i costà un poc
de triomfar i de que arribessin a reconèixer-la com a tràgica.
També confessa que fou un error donar-se a conèixer amb
obres que havien sigut interpretades abans per eminents actrius
estrangeres.
Sí, simpàtica Marguerideta, sl; tant bé que ho tenies; posant

en escena obres dels nostres autors. Hauries fet un servei a Catalunya i a tu mateixa.
Ara, ja ho veus. No's pot ésser ingrat amb la mare patntal
Én f i , benvinguda siguis, I que les noves empreses que't proposes devinguin fruitoses en diners i èn dinadeg. ,
I si et recordessis alguna vpjta de TArt cetaià, millor.
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Ais Estats bjíits, segons ens diuen els periòdics,
acaben de trobar un home perfecte. Un home que tothom
ha declarat perfecte. Un home que no té cap tara moral,
ni física, ni de cap mena. L'home tipu per excel·lència.
La primera impresió, al rebre la nova, és de que'l
voldríem conèiaer; però una volta conegut—encara que
s'hagués de pagar entrada— mirar-lo bé, fer-li preguntes, tocar-li l'espatlla, veure'l menjar i... no tornar-lo a
veure mai més.
Que us podeu imaginar lo avorrit, lo fret, lo llauna,
lo inaguantable que ha d'ésser un home perfecte? Hi hà
qui tinga naturalesa per viure prop d'un ser aiaí, que
pesi iotes les paraules, que no 's descantelli un moment,
que no tinga mai una relliscada, que's puga posar davant d'un mirall—si un home perfecte s'hi pot posar—i
dir tSenyor.1, Senyor/, perquè no m'heu donat algun defecte a mi,per entretenir-me millorant-lo?».
Puix cregueu que l'interès que puga tenir la perfecció és pel contrast de lo imperfecte. L a gràcia del millorament és que hi ha j a coses per millorar, com la diversió de la vida és voltar-se de trenca-colls i arribar a
saltar-ne alguns sense rompre's més que una camü. Si
iot estés bé, en aquest món, no valdria la pena de viure-hi; com pel contrast de la fosca estimem la claror del
sol. La són millor que's pol gaudir és l'haver perdut una
nit. L a millor estona que's pot passar és quan s'ha calmat un dolor molt greu, i s i mai tinguéssim dolor no
sabríem lo que és estar bé, i s i no hi hagués calor a Iç
terra no podríem pendre la fresca, i si tots plegats, en
aquest món, no tinguéssim coses de beneit, les qualitats
que tinguéssim ni ens n'adonaríem de que hi fossin ni
pagarien el tret de ténir-le$,
Loque'ns fa interessant la virtut rés que n'hi ha j a
tants que no'n tinguin, i s i ningú l'afüqués^o fos una
cosa invulnerable, seria com la picor, qaèçno hi donaríem cap importancia. Ésser virtuós seria &Qm tenir un
metí e setanta d'aíçüda, o tenir dues cames i dos peus,
ana cosa tant regular que no'n faríem-cap esment. No
ésser lladre, no havent-hi qui robés, seria un estat tant
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- J a ho veus, maca, que de tant en tant vinc a demostrar-te el meu amor..
-Sí, I cada vegada que vens, d e s p r é s d'estimar-me, me fas un emprèstit.
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natural que ningú se'n podria alabar. E l contrast és lo
que emociona, i s i és veritat que hi hà un home perfecte,
com diuen, j a se'l poden guardar en el séu poble, que
no voldríem encomanar-nos aquesta nova malura.
Figureu-vos, per un moment, uña obra d'art perfecta
del tot i que no admetés discussió. Còm ens adonaríem
de que ho fos, s i ens mancarien facultats per compendre
aquella estranyesa? I en cas de que la comprenguéssim,
què'n treuríem a'anar-la a veure, si seria una barrera
l'esperar el perfeccionament? Figureu-vos també tot un
poble que arribés a ésser perfecte, còm hi viurien en
aquell poble, sense emocions, sense lluita, sense contrast, seuse esperar? Sense la lluita del bé i del mal,
còm ho sabríem que n'és? I sense defectes per distreure's, qui els aguantarà aquells llims? Figureu-vos, per
fi, que fins en el cel no hi hagués repòs i ¿Testar bé, qui
no's cansaria d'estar-ne? L'eternital, per ésser completa, ha d'ésser una cosa variada, perquè una eternitat
perfecta faria demanar ésser mortal a aquell que li haguessin concedida.
Aquest iperfecte* del Nord d'Amèrica volem creure,
pel séu bé, que, ben mirat i ben registrat, deu tenir les
seves fálteles; perquè, s i no fos així, lo millor que podrien
fer és matar-lo, per... millorar-lo. Se diu que al veure la
mesquita, el gloriós soldà Hassàn la va trobar tant perfecta que, perquè el séu arquitecte no pogués fer una
altra meravella, l i va fer tallar totes dues mans; a un
yankí d'aquesta mena l i haurien de tallar la testa, perquè no pogués abusar-ne. On home aiií, en família, seria
tenir una estatua, un còdic, les taules de la llei, un
tabernacle, tot, menys un home. Ln home així, en una
nació, se l'hauría de desterrar, perquè no dongués bon
exemple; un home aiaí seria un déu; però un déu esguerrat; car fins els déus tenien els seus defectes per fer-se
estimar dels homes.
L a sort és que ni en el Nord cf Amèrica, ni en les nacions més futurítzades, hi arribarán mai ben bé del tot
a l'esguerrament de perfectes; primer ptrque la perfecció encara no sabem lo que és, i Déu ens guardi de sapiguer-ho; després perquè, al sapiguer-ho, sempre hi
hauria qui en fugiría per amenitzar la vida, i tercera,
que'Is moralistes, els sociòlegs i els sacerdots haurien
de plegar el ram, i nosaltres creiem perfecció el que
tothom se guanyi la vida.
Lo que poden fer amb el tperfecte*, aquests homes
americans, és anar-lo ensenyant pel món com una bestia curiosa, tenint present que, si encomana i es perfecciona massa gent, arribarà un moment que'i tenir tares
serà una cosa tant buscada que no n'hi haurà per aquells
que'n demanin.
S'ha de tenir present una cosa: que lo interessant de
la perfecció és el camí de perfeccionar-se. Anar-hi sempre i no arribar-hi mai; perquè el jorn que s'hi arribés,
la vida seria tant..,, llauna, que hauríem de canviar de
planeta.
•i XARAU

T E L O ENLAIRE
PRINCIPAL. — S'ha estrenat, per la companyia Santpere,
l'arranjament català de la famosa obra còmica Petit Café, que
tant explotada fou, durant l'anterior temporada, per distintes
empreses. L'obra es titula Et Café del Recó, i la tasca dels transplantadors és ben feta, per lo que toca al ambient, a la trama i
fins als tipus. Llàstima que no's pugui dir lo mateix respecte al
diàleg, que en algunes ocasions enclou un llenguatge excessivament vulgar, i digne de que se li expurguessin bastantes paraules grolleres i frases de gust dubtós.
Tots els comediants del «Principal» s'esforcen en donar relleu als respectius personatges, resultant un conjunt naturalíssim
i viscut.
Mereixen paràgraf apart els escenògrafs Vilomara, Moragas
i Alarma, que aquest cop s'han excedit en art i en esplendidesa.
Mereixen paràgraf apart, i el retratet. Mireu-se'ls; mireu les fe-

somies d'aqueixos grans i simpàtics artistes. Ilegitimes glories
de Catalunya tots tres. Aquests tres fenómenos han pintat, per
a E l Café del Recó, unes decoracions hermosissimes, plenes de
caràcter, de veritat I de llum. La d'en Vilomara, que representa
l'interior del Lyón, és d'un efecte extraordinari i s'ovaciona
cada nit. La dels inseparables i insustituibles Moragas i Alarma,
sense resultar tant brillant per manca d'assumpte efectista,
és justissima de tons, d'una encantadora sobrietat i d'un reialisme viu, recordant perfectament l'original cafè del carrer de Capellans.
LICEO. — Per a abans d'ahir, dimecres, estava anunciada la
funció inaugural amb // Profeta i debut dels artistes senyora
Cisneros i tenor Scampini. D'aquesta representació i de la primera de Carmen, que han de cantar la Supèrvià i el famós tenor
De Muro, ne parlarem la pròxima setmana, ;
— Ahir degué arribar a Barcelona el mestre Beidler, a l'objecte de donar comerç immediatament als ensaigs de Parsifal.
ROMEA. — Hem de deixar per al número vinent el donar
compte de l'estrena de L a Conquista; comedia en tres actes del
escriptor argenti Cèsar Iglesias Paz. . ;.
TÍVOLI. - S'ha despedit la troupe Famille Frediani, equilibristes, un dels números més complets, pot-ser el més sòlid I
consistent de quants han vingut fins ara. i
Avui, coma plat fort, queda Mr. Soliothi, un domador que's
presenta entre mig de nou lleons i de tres tigres amb més serenitat i més sang freda que no mostraria un gendre davant de la
sogra.
-, • ,
— Per a ahir s'anunciava el debut de Mr. Gerardi Mohort,
campió dels saltadors.
NOVEDADES. — No podem dir que an aquesta casa no
serveixin bé a la parròquia; després d'en Zacconi, la Pino; després de la Pino, en Tallavi; tot figures de relleu, extraordinàries
dintre la moderna escena.
La Pino va despedir-se triomfalment, després de descapdellar, com cap més actriu podria fer-ho, quasi tot el repertori femení d'en Benavente. Els bons aimadors de la bona comedia,
recordarán amb joia, sobrè tot, les esplèndides representacions
de Rosas de otoño i L a gata de Angora, en les quals l'eminent
artista ha estat senzillament colossal.
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— En Tallaví debutà dimarts, amb una funció d'homenatge
al nostre dramaturg Angel Guimerà i representant-se Tierra
Baja. L'endemà va anar la primera ^'Espectros, que ja li coneixem també, per ésser una de les seves creacions més brillants.'
De L a muñeca trágica, sensacional drama en quatre actes
i un epíleg, estrenat ahir, ja miraré de fer-los-en cinc cèntims un
altre dia.
NUEVO. — Avui, divendres, l'amable llegidor i jo ens deurem trobar al «Nuevo». Val la pena. Estrena, a Espanya, de
l'opereta en tres actes E l rey joven, d'èxit mondial.
APOLO. — E ¡ pan de piedra, drama estrenat el passat dissabte, és, com la major part d'obres del senyor Pola, un motiu
per a discutir tendències socials 1 filosòfiques damunt les taules.
Els actes, atapaits de frases i pensaments sagnants transcorren
amb bastant interès, arribant en algunes escenes fins a l'emoció.
La senyora Puchol i els senyors Rojas i Perelló, molt bé.

— Amic Junoy, vul que sàpigues
que ja no soc dels cap-verds.
—Doncs vina, que aquí t'espero
amb els braços ben oberts.

Notes sportives
FOOT-BALL
Diumenge passat s'efectuà en el camp de ['«España» ei partit
de campionat entre'l «Barcelona» i r«EspaPíol».
Si comencem per dir que'l «Barcelona» va perdre, contra lo
que era de creure i d'esperar, ja ho haurem dit tot.
LVEspañol», que presentava un equip mitja figa mig raïm,
va vèncer per un goal a zero.
El partit, en conjunt, no va ésser cap partit brillant.
El «Barcelona» començà molt bé, però tot seguit s'apoderà
d'ell una nerviosltat estranya. Els séus davanters, després del
primer goal entrat per l'adversari, com si mai s'haguessin conegut, s'entregaren a un individualisme suicida. En el ¡ooí-ball,
un home que intenta portar la pilota tot sol a la porta contraria,
és com si volgués fer entrar el clau per la cabota.
La desmoralització del «Barcelona», davaht de !'«Español»,
pot-ser no s'explica més que per una suggestió. Mai l'equip blaugrana ha estat de tanta desgracia com lluitant amb IVEspañol».
Algú insinúa que'ls equipiers del «Barcelona», avesats al joc
pulcre, es troben un poc estranys al topar-se amb l'acometivitat
dels blau-blancs. Cert que'l joc séu té una certa furia un poc
salvatge, i , si bé es fa constar que'l diumenge jogaren nèt, podem dir també que dos no topen, si un d'ells no vol.
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El no volguer topar pot ésser qüestió de perdre. De jogades
boneï no se'n vegeren gaires, ni per una ni per altra part. L'«Espafiol» guanyà sense superar-se, i el «Barcelona» va perdre fentho més malament que mai.
En Massana, de IVEspañol», dugué el pès del partit; és un
colós, però un colós antiestètic. Fa grans jogades adoptant posicions lletgíssimes. Del «Barcelona», el pitjor, en Wellace (P.).
En Pomés i en Peris pot-ser foren els únics a qui no espantaren
les empentes.
De totes maneres, per al que li agrada veure jogar a fool-hall,
li aconsellem que no torni mai més a veure malchs per l'estil.
Heusaquí com de la topada de dos equips renomenats en pot
resultar un seguit de cosses a la lluna i moltes nafres.
El «Barcelona» s'ha d'ensajar a no perdre la serenitat. Li
manquen alguns kilos de carn, però amb sang freda això no lé
importancia. Confiem que's rehabilitarà.

Notes d'art
SALÓ PARÉS. — En aquest establiment fou inaugurada,
dissabte passat, l'Exposició d'esculptures i d buixos d'en Jacinto
Ayné. Aquesta manifestació d'art resulta molt atraient i simpàtica. Sense veure-s'hi encara res definitiu, denota que'l senyor
Ayné té un fort temperament d'artista. La simplicitat de les seves obres i la fermesa i decisió de la seva factura^, demostren ja
en ell una orientació ben definida que, a no tardar, li donarán
personalitat.
— Per causes agenes a la nostra voluntat, no hem pogut
visitar l'Exposició de quadros que en F. Sagristà ha inaugurat
aquesta setmana en la «Sala Reig». Procurarem fer-ho la setmana entrant i parlar-ne amb la detenció que's mereixin.

Mossèn Joan
De molt petit començà a significar-se, en el poble. La
seva mare morí al deslliurar-lo; el poble sentí una gran compassió per a ell i la santa que'l llençà al món, ensemps una
malicia mal dissimulada per a l'autor dels séus dies.
I a fè que no s'ho mereixia, el mestre fuster. Si no li feu
de dida, li feu de mare seca, però enamorada del noi i donant-li, a copia de petons, la dolçor calentoreta que no podia
arribar a sos llavis a través de la goma del biberó amb que's
criava.

En Joanet cresqué amb el cap gros, com un nin Jesús de
pinyaria; com el nin Jesús jogava amb encenalls o amb quatre fustes, i tenia els cabells rossos a copia de serradures.
També, com el nin admirable, discutia amb els doctors
del poble, sinó en el temple sant en el temple del vici, diguem-ne cafè.
É s el cas que'l séu pare un dia s'adonà de que'l noi deia:
«França, capital Paris; Anglaterra, capital Londres; Espanya, capital Madrid; Turquia, capital Constantinoble; Bèlgica, capital Brussel·les», i així, seguit seguit.
—Còm diable s'ho deu haver fet aquest xicot, per a dir
aquests noms estrafalaria, ell, queflo.sab llegir?
Era que uns veins del costat s'aprenien la lliçó cantant,
i , oh cas meravellós!, estudiant ells, era en Joanet qui ho
aprenia.
El séu pare el portà al cafè, a fi de que'ls doctors en
tresillo, tuti, manilla, cau i passo donguessin llur opinió.
Els catedràtics començaren a preguntar:
—França, capital?
-Paris.
—Anglaterra, capital ?
—Londres.
—Holanda, capital?
—La Haia.
-No.
—Sí. La Haia.
-No.
-Si.
—Amsterdam, home, Amsterdam.
-Mel..!
Una gran rialla donà la raó al savi jovincel; els doctors
en tresillo, barrotada i cap-i-cua, a més de savi el trobaren
aixerit, i convenceren al fuster de que l'enviés a estudi.
Prompte fou l'urc del mestre. Allò era saber-se les lliçons sense fallar un punt ni coma. Allò era apendre's de cor
una tirada de versos llarga com una carretera, per a saludar
en nom de l'ensenyança primaria al regidor, al diputat, al
quefe de somatens, quan anaven per la vila.
P e r ò quan se lluia era per la festa major, al dirigir la salutació al fill predilecte o adoptiu de la vila, que s'anomena
anyalment.
Pobre Joanet! El cap se li inflava; el séu pare, creient
fer pel séu bé, l i deia:
—Apa, estudia, estudia. Veiam si ens lluim tots dos.
I és clar que's lluíen. Totes les dònes del poble deien,
després de sentir-lo:
—Rei! Quin cap!... Rei! Quin cap!
I tal cap. Una vegada volgueren posar-li una corona de
llor i no li va cabre.
En Joanet va estudiar, al primer any arribà, una miqueta
estirat, amb els séus sobresalientes. El pare, no creient
dignes del noi als doctors del cafè, el portà a la rectoria.
Fou un bé? Fou un mal?
La tia que'ls cuidava, avui és majordona; el pare arregla
l'altar per la Setmana Santa i les festes senyalades; ell, en
Joanet, és el vicari, i , si no hi hà entrebancs, serà rector.
A la tarde, mentres se passeja per les vinyes, s'asseu en
un marge i repenja la testa sobre'l palmell de la mà.
De sobte, una vèu mofeta li fa:
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—França, capital?
I ei clergue, mirant amb malenconia la testa rossa o bruna d'un xaval desvergonyit, respòn:
—Paris, fill meu, P a r í s .
LETTA

simpàtic comentarista de E l Dia Gráfico, senyor Araichatis,
ELamb
l'intent d'esvair el mal humor que li produeixen les empastellades i els disbarats de compaginació del diari d'en Fabra,
va anar, diumenge, a passejar per les muntanyes veïnes, i sembla que s'hi va avorrir de mala manera. L'endemà ens ho contava
en un dels séus deliciosos Al pasar, on, entre altres coses equivocades, deia:
«Falla historia en nuestros alrededores. Falta algo que
sea más noble que el recuerdo de Jiras campestres con miras
electorales, o de meriendas del senyor Esleve...»
Això, senyor Amichatis, o és ignorancia o és mala fè. ¿Que
en els encontorns de Barcelona no hi han evocacions històriques?... I doncs Valldaura, i Sant Jeroni, i Santa Creu, i Pedralbes, i la Murtra? Vostè mateix diu que va passar per la Bonanova
i per Sarrià. I doncs, Bellesguart?... i les cases velles que encara

avui semblen torradores de castanyes, de tants forats de bala?...
Vostè va pujar a Vallvidrera, i no devia ficsar-se sinó en la foradada d'en Pearson i en la «terrasse» de cán Trampa. ¿Peró el
cor no li deia que allà, a un tirat de pedra, hi havia la «Vila Joana», on va morir el nostre gran poeta?
Senyor Amichatis, si vostè no és barceloní i desconeix tota
•'hermosura de les nostres valls 1 fondalades, el planyo; si és
barceloní, i coneixent-les, no les estima, el planyo doblement.
És molt trist ésser cec; però no és menys llastimós tenir els
ulls i no saber guaitar.

j~\E resultes de la vaga de gallinaires s'ha armat un gros rebombori entré is que crien les gallines—Castelló i Companyia—i els que reben gallines forasteres.
Tots volen tïnir raó i tots pretenen echar el gallo.
I les autoritats?
Les autoritats, a l'espectativa esperant que un altre posi pau
al galliner esvalotat.

senyors de la Defensa Social han telegrafiat an en Maura
ELSdient-li
que lo que ha de fer és decantar-se encara més cap a
la dreta.
No sabem don Antoni lo que haurà contestat. Però la resposta
lògica i natural fóra aquesta:
«Em decantaré cap allà on me facin decantar els tomàquets».

LA VAGA O A L L I N A I R E
- I ara!... Còm é s que dineu ficats al llit?
—Calla, homel... No sabs que no volen vendre gallina si no é s per a caldo de malalts!.
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EN P L E N A VAGA G A L L I N A I R E
• SI no maten mai m é s gallines, ja pot estar contenta la teva dóna..
-No pas jo, que se'm tornarà vella 1 agafarà mai gènit.

T 'ex-regidor Nebot no ha sortit reelegit.
^
És llàstima.
Però quins ho sentirán més seràn l'oncle i la tia.

altre que segueix la moda!
UNL'arcalde
nou, en Tacte de pendre possessió^de l'arcaldla, va

acabar el séu discurs amb un llatinorum i , per torna, el següent
pet de versos:
«Los casos dificultosos
tan justamente alabados
empiézanlos los osados...
Acábenlos los dichosos.»
Anda salero!
I deien que la forma poètica estava llamada a desaparecer!...
Si, sí!... Ahora le hacen el mango!
Ja cal que'ls nous concellers repassin una mica la Poètica d'en
Cortejón perqué, l'any vinent, totes les proposicions que's presentin serán en vers.
Amb quintales les dels nacionalistes;
amb quartetes la dreta i els carlins;
de la «Lliga», amb orsianes noucentistes;
amb octaves reials las reformistes,
i les de càn Lerrú amb alexandrins.

c
CLS regidors elegits són, durant aquests dies, obsequiáis pels
*-* séus electors amb àpets.

S'ha efectuat ja el d'en Bofill i Matas, i es preparen els de
l'Andreu, d'en Segura i el del jaumista senyor Lianza.
Per altra part, els radicals del districte primer en preparen
un al séu regidor senyor Rocha.
Ens sembla que això és mal fet; a un regidor electe se l'hauria d'acostumar a dejunar 1 no a atipar-se, perquè, si se'ls enllemina...

OLANYEC-LES a les pobres criaturetes de la Casa Municipal de
* Lactancia!
A pesar del fret que ja's comença a fer sentir, encara no
s'han encès les estufes en aquell benèfic asil, i això que cada
dia han de despullar als tendres infants per a pesar-los.
D'aixó, doncs, que no'n diguin una «pesada».
Que'n diguin una broma pesada.

O'ha format una ponencia de vocals de Foment i artistes, qual
^ ponencia té la missió de pondre les bases d'un concurs per
a la decoració, mobiliari i enlluminat del històric Saló de Cent.
Déu enllumeni també als ponents de les bases del concurs i
als artistes que hi presentin les seves obres!
Ja sabem que a Barcelona
hi hà decoradors de punta
pr6 que hi hà favoritisme...
també és cosa sapiguda.
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Repinteu-ho tot de negre,
ben negre, i fóra rojors!
Ja's coneix bé, ja, que tornen
a maná els conservadors!

diu q«e començada la formació del cartipaç per al repartiSKment
de les tinències d'Arcaldía, se tracta de donar la pri-

mera al senyor Pic.
No està maj.
Ens hi joguera un aislador del 101 contra un interruptor Bergmann que, si aquest il·lustre pronom electro-lerrouxístic se calça la primera tinència, ens farà riure bastant més que'l primer
tinent d'arcalde interior.

11 M > ' ••

E L NOU F I G U R I " V E N T R E E N L L I B E R T A T —Còm és, senyor, que abans semnre m'anava
al darrera i ara no se'm mou mal del davant?
— Veuràs, noia, quan les mofles canvien, els
seguidors també ho han de fer.

CMTRH'IS objectes extraviats i recollits en la via públicu,
aquesta setmana, hi hà una navaja d'afeitar.
Serà la del Barberillo de Sans?
Voleu jogar que l'ha llençada per inservible?... Se li devia
oscar molt, després d'afeitar a tants electors!

POBRE senyor, quin tip de correr!
*
«El Presidente de la Diputación, señor Prat de la Riba, estuvo ayer recorriendo varias carreteras, para enterarse de su
estado.»
De l'estat de les carreteres?
Ja l'enterarem nosaltres:
La carretera que condueix a les Mancomunitats... està bastant malament encara,

O

p.v algunes poblacions d'Alemanya està prohibida la penetració
als navegants aeris, nacionals i estrangers, a vinticinc o
trenta kilòmetres a la rodona.
Això vol dir que als aviadors, que's creien ésser els reis de
l'espai, ja'ls comencen a sortir burots que'ls limiten el reialme.
Lo que no sabem és com s'ho arreglarán aquestes poblacions
que prohibeixen l'entrada d'aeroplans en el séu terme, per a fer
efectiva aquesta prohibició.
Hauràn de col·locar, segurament, a uns quants kilòmetres
d'alçaria, resseguint la línia fiscal, un rengle de cabirons cautius amb uns lletreros que diguin:
AVIADORES, TRÁNSITO
NO HAY

*NTRE vells amics:
J —Es cert que't vols divorciar?... I per qué?
—Per la mateixa raó que vaig casar-me.
-1 això?
—Estic cansat d'estar sol.

0

0

0

p N la darrera junta de vocals associats, un senyor vocal que's
" diu Fresquet va alçar-se, indignat, contra la negligencia i la
cançonería dels edils que, xerrant xerrant, fan perdre un temps
preciós als digníssims membres de la junta de patricis.

A la xarada primera. Estenalles; a la segona. Endimoniada, i
a l'anagrama, Pepa-papc.

Senyor Fresquet no s'hi enfadi,
que, si vostè es diu Fresquet,
els regidors són encara
molt més fresquets que vostè.

TRENCA-CAPS

Solucions als trenca-caps del número 1807

ENDEVINALLA
C L primer premi d'art arquitectònic se l'emporta, enguany,
l'Hospital de Sant Pau, obra deguda-com tots sabem-a
l'il lustre Domènech i Montaner.
Els eterns serpeles ho comentaven l'altre dia, a l'Ateneu.
Per comentar-ho, deia un:
—Bastant perdut deu trobar-se, aqueix Jurat d'edificis, quan
ha d'anar a raure a un Hospital.

n S virtut de les disposicions darrerament diítades per la superioritat, per tot aquest mes quedarà canviat per negre l'actual
color roig de la boia lluminosa que en el port de Barcelona senyala l'extrem de la perllongació de l'Est. Així, homes!

Aveiam, lector aimat
de la simpàtica ESQUELLA,
si endevines ben aviat
què serà això: un camp llaurat
d'una manera tant bella
que no hi ha pas mai tocat
ni la punta d'una relia.
CKISPÍN
Anlnni

Uiptt, editor
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IDILl RUSTEG
- V é s , v é s ; que no hoAreus que é s pecat això?
-Però é s pecat amagat, dóna!...

