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TÉ
aquells temps,

En

que semblen

ja

tan

remots, en qué els comunistes orientals,
infantils i solemnes alhora, després d'o
fegar la revolució, vivien, a falta d'altra
cosa, de la illusió d'endegar el món, es
representava a Moscou amb un éxit ex
traordinari una revista •fantástica, mun

Meierhold,
Destruccib d'Europa.
tada

per

nostre

Continent

era

que s'anomenava
El destructor del

Nord-América.

En

seguit d'escenes d'una farsa un xic
gruixuda, uns homes de negoci amed
un

grotescament,

cans, vestits

fundat

un trust

que havien
la destrucció d'Eu
tots els nostres pobles,

per,

a

ropa, anaven a
l'un darrera l'altre, amb les seves dacti
los i altres emes de fer mal, i tot dan

Subscripció: 2'50 ptes.

-

relleu personal que dona a la seva
entrada a la Casa Blanca un esclat sem
blant al de la segona entrada de Roose
velt. No és que el nou President sigui
un orador fogós i de pretensions trans
cendentals com el gran Tedy, que en el
seu temps algun deis nostres asos de la
política tenia pel segon redemptor del
món després de l'emperador Guillem,
que passava per ésser el primer. Al con
trari, Hoover és borne de paraula con
cisa i clara que prefereix els actes als
discursos, i que en temps de la guerra,
en lloc de jugar a coronel de cavalleria

Roosevelt,

com

administratiu
com

de

va

escollir

gran

trimestre

MIRADOR

NOU PRESIDENT

un

un

cárrec

eficácia, primer

organitzador deis auxilis

a

Bélgica

a

un viatge per l'América Central i del
Sud l'endemá de la seva elecció, per cert
poc reeixit, semblava una declaració so
lemne de voler rectificar la polftica de
dominado que s'atribueix als Estats
Units. Per?), aix1 i tot, hi ha algun «es
pecialista» que el creu capaç d'encendre
la temuda guerra del pací& arnb una
mena de cocktail atherieá-rus-x'inés per
a fer triomfar en el mon un régim d'au
toritat que don] el cop mortal a les de
mocrácies de to europeu.
El cert és que la inaugurado de la
presidéncia Hoover no es pot mirar amb
indiferéncia. Sembla que realment ha en
trat algú en el collegi de sobirans. La
seva cara predisposa a la simpatia. Té

fer

En Sert

a

L'esperit

l'Ajuntament

El pintor Sert ha estat encarregat de les
pintures que hi ha d'haver la sala de re
cepció de l'Ajuntament. Aquest treball val
drá mig mili6 de pessetes. Hom suposava
que n'hi hauria prou amb les pintures de la
a

catedral de Vich.
Oh, En Sed, En Sed ! ens deja un
deis seus patrocinadors a la plaga de Sant
Jaume
Es molt amic de Monsieur
Briandl Té molt de bo a París. Sempre
fa bonic que primer exposi a París les pM
tures que ens fa per a nosaltres. A rnés a
més, no sé per qué li tenen tfrnia. Bé deu
ésser bo, quati el protegeix el senyor Camb6.
—

—

—.

Viura, poeta rnístic
El poeta Viura és un incomprés. En aixo,
potser, es podrá trobar la ra6 del seu posat,
de la seva cara i del seu espiritisme.
En sortir d'una conferéncia a l'Ateneu
anava Rambla avall, discutint amb un se
nyor serios que acabava de conéixer.
Tot parlant de literatura, Viura es defi
nia :
Jo s6c— deja un poeta mfstic.
Permeti que me'n f... umi!
Ii con
testa sense compliments el seu acompa
nyant, que és, a hores d'ara, un deis indus
trials més potents.
—

—

—

En Pla i la banca

de mortificació

El senyor IBagunyá, editor del popular
setmanari En Patufet, que és un senyor que
també ramonrucabadocomermeja rnolt, deja
l'altre dia a un amic amb aquells seus crits
cara cterístics :
rs escandalós, amb la moda de les fal
dilles curtes resulta impossible viatjar en
tramvia! T'asseus ; al teu davant hi ha un
rengle de dones i ja estás perdut. Els hi
veus
sense voler, no cal din
fins Inés
amunt del genoll. Aquesta moda a mi em
perjudica molt, car com a bon católic em
veig obligat d'anar a peu... i d'altra part
sóc coix I
D'aixó en diem nosaltres esperit de sa
crifici I
—

—

—

La gratitud deis belligerants
A l'Ateneu

es

des, la guerra
qüéncies.

discuteix encara, de vega
europea i les seves conse

L'altre dia a una penya famosa es par
lava de la gratitud deis belligerants envers
els qui es significaren defensant-los.
Un penyista significat ha plantejat la

qüestio:
Qui

ha pagat millor els seus ardec de
la guerra, França o Alemanya?
Un moment de silenci. Tothom reflexio
na i recorda..
Els anglófils no han rebut res; els
francófils s'han hagut d'acontentar amb al
gunes palmes académiques i poques legions
d'honor. La República, bona administrado
ra, ha promés molt, ha fet esperar més i
ha donat poc. Alemanya ha estat més es
—

—

Josep Pla ha sentit sempre una venera
do pels rics. Les persones que tenen auto,
que porten abric de pells, que viatgen en
sleeping, ti produeixen una admirado sense
limas. Davant d'elles adopta, de seguida,
una
actitud de mosso de café, servicial i
respectu6s.
Aquest és, potser, l'origen profund

del
cambonisme.
Tot just Pla
grácies a l'omnipoténcia
de Joan Estelrich
ha pogut convéncer-se
d'una manera directa i visible, de la rique
sa de -Camb6, ha deixat córrer sense recança
les aficions socialistes de L'Opinib per
,abandonar-se,a un desenfrenat cambonisme.
Utillssima transformad() que es traddrá en
la publIcaci6 d'una copiosa biblioteca iHus
trant la inquieta personalitat del nostre
eminent polític.
Fa pocs dies, en companyia de Quim Bor
ralleras, infadigable amic deis amics, i de
Francesc Canms Margarit, l'home més fe
liç de Catalunya, Josep Pía ha hagut de
visitar un banquer de Barcelona, un ban
quer en cara i ossos.
Quim Borralleras ha parlat com sempre
llargament i sense oblidar detall. Camps
Margarit ha interromput, de tant en tant,
per deixar caure, una mentida, graciosa i
efical. Pla no ha badat boca. El despatx on
es remenen milions,
les confortables pol
trones de cuiro, la mateixa persona del ban
quer, tot vist de tan a prop, Ii produien una
mena d'embadaliment infantil on es barre
java aquella seva venerado congénita per
la riquesa. La seva cara mongólica ha anat
expressant tots els graus de Padmiració.
Terminada l'entrevista, els amics han sor
tit ; el banquer, que en la seva joventut tin
gué certes febleses literáries, els ha acom
panyat gentiknent. Tot sortint és quan Pla
s'ha destapat. A cada dues passes es tom
baya per repetir amb una barretada i una
profunda reveréncia entre versallesca i pa
seu

pléndida.

Sí
comentá el penyista
A En
Cambo una frase sobre l'actitud de Bélgica
i una simpatía platónica per Alemanya ti
han valgut la Chade.
—

—.

—

—

EL NOU PRESIDENT : HERBERT HOOVER.— EL PRESIDENT SORTINT: CALVIN COOLIDGE
VISTA AERIA DE LA CASA BLANCA
sant el

fox-trot, intrigant

mercadejant,

i

deixaven aquestes •erres fetes un erm
sense l'ombra d'una vida. A tot aixt), els
soviets construIen un túnel sota l'Atlán
tica, i un bon dia l'exércit roig, prudent
ment protegit per aquesta via subterrá

nia,

presentava

Broadway,

i amb
gran espetec de bornbes i el cant de la
Internacional, entre l'exércit i el públic
feien els comptes a Nord-América i a la
civilització occidental.
Aquesta bona gent —pensávem i es
no es dona
criviem nosaltres aleshores
compte que está preparant exactament
el contrari del que diu la revista. La in
vasió es fará sense túnel en sentit invers.
I el mal és—deiem —que no comença
ran a saber quina cosa ds viure fins que
es produeixi la invasió inevitable d'un
equip de grans bornes de negoci, proba
blement americans.
El President Hoover, que va entrar
aquest dilluns a la Casa Blanca, repre
senta principalment aixó : l'expansio im
perialista del capitalisme americá. Sense
que es proposi d'una manera expressa
la invasió económica de Rússia, on l'ad
mirado per Nord-América va creixent
cada dia que passa, és borne per creure
que está destinat a pesar en valor totes
les riqueses del món per a la major for
ça d'América i la prosperitat deis ho
es

a

—

mes.

El

President

no és pas un borne
d'un Harding, obscur
i un xic tarambana a la manera de Félix
Faure, de França, i després de Coolid
ge, eixut i mediocre, Hoover surt amb
nou

vulgar. Després

L'Onda Sarn
ten

quinze

a

creuers

(L'Europa

Mr. Kellog.
per acabar la

—

Només fal

paraula pax.
(Guerin Meschino.)

Nouvelle fa remarcar que no en
falta cap per fer el mot pay [en anglés :

pagueu]).

envakla i després com director de que
viures per als aliats en les hores difícils
de la guerra submarina. Peró, igual que
Roo- sevelt, comença la seva presidéncia
amb una personalitat molt destacada que
fa creure a tothom que voldrá tenir i
tindrá una positiva influéncia en la vida
política del món.
Des del Ministeri de Comerç del Go
vern de Coolidge, va confirmar Hoover
la seva fama d'organitzador de magnes
empreses, com els treballs de salvament
quan les terribles inundacions del Mis
sissipi i el de reconstrUccio de les co
marques devastades. I amb aquesta ca
'

racterística d'una aptilud excepcional
pels gran s afers s'ha guanyat la fama
universal que té i ha guanyat les elec
cions que l'han portat a la presidéncia.

Segurarnent
com

les del

encícliques
bon professor Wilson, ni la
que

no

escriurá

topada amb el seu país vindrá, si' ha de
venir, per excessos de sentimentalisme.
És molt possible, pero, que les seves re
lacions personals a Europa, on ha resi
dit una bona part de la seva vida, l'in
•

dueixin

ésser menys feréstec que Coo
les relacions diplómátiques, i
sense perdre's per generositats enterni
dores, segueixi una política de collabora
ció amb els altres pobles com una ma
a

lidge

en

nera

més

práctica d'assegurar Pexpansió

comercial deis Estats Units, que és la
idea central del seu programa. De mo
ment, sembla una bona nota en aquest
sentit l'haver prescindit pel Ministeri de
Negocis Estrangers del farnds senador
Borah, tan pintoresc amb el seu ameri
canisme egoista i recelos.
De totes maneres, Hoover és una in
cógnita. Un cop a la Casa Blanca, falta
saber de quina manera reaccionará el
seu temperament d'home d'acció amb un
poder tan considerable com el que la
Constituci6 de Nord-América dona al
President. El seu imperialisme económic
pot ésser un mal si li fa derivar les se
ves ambicions expansionistes cap
els in
drets del món que son punts de fricció
entre els poderosos de la terra. El Pacte
Kellog pot ésser una garantia de pau si
els signants van de bona fe, peró varen
causar temps endarrera uná certa alar
ma unes paraules de Hoover sobre el
dret deis neutrals en cas de guerra a
mantenir relacions comercials amb els
belligerants, encara que tinguessin sig
nat el pacte farnós. En canvi, el gest de

•

Paspecte d'un d'aquests bromistes
ingenus que abunden tant entre els grans
•tot

honres d'afers americans. Gent de po
ques complicacions interiors, enjogassats
i riallers, una mica limitats per a les
idees generals, i d'una capacitat ampla
exercitada en els negocis vis-tos en
gran, tenen una certa consciéncia d'ha
ver trobat la formula de la felicitat deis
bornes amb l'engrandiment indefinit de
la producció de noves riqueses, i els cos
ta molt d'entendre les coses d'altra ma
nera de com les han viscudes i les viuen.
Hoover representa un nou impuls d'a
quests bornes per un assaig d'hegemo
nia mundial. El tracte será difícil perqué,
malgrat el seu valer, responen a una vi
si6 parcial i fragmentária de la vida ;
peró ells tenen la força d'un poble gran
i jove que pot adquirir noves facultats
d'adaptado a altres visions mds com
plexes. C,om si tinguessin el pressenti
ment d'aquesta manca d'un idealisme
comprensiu, les eleccions de Hoover es
varen fer a base de la significado cató
lica del seu contrincant Smith, que perme
tia de certa manera donar a la Iluita
una expressi6 espiritual ; peró el nostre
amic Mr. Brown, que va estar aquí du
rant la campanya electoral, ens deja amb
aquella seguretat de l'home que sap de
qué va : «Smith, canclidat quétolic? Preu
ment

pagande.»

•

lafrugellenca

:

Passi-ho bé ; rtr'he alegrat molt de co
néixer-lo !
I un cop fora ha dit amb to de censura
als amics
Us havíeu de tombar més sovint. Que
no heu vist que ens ha acompanyat fins a
la porta!
—

—

Encara

una

altra

Miss Espanya, Miss Europa, Miss Cata
lunya, Reina de les Modistes, Reina de les
Mecanógrafes...
Un altre títol
perspectiva, encara Miss
Grácia..L'organitzen uns entusiastes de la
simpática barriada.
El dibuixant Bon ens parlava d'aquesta
en

—

—

—.

CRISI A

WASHINGTON

Mr. Coolidge no se'n vol anar de la Casa
Blanca fins que ti hagin trobat l'altra sa

(Lile.)

encara

repiquen

Una nota d'aquesta secci6 (número del 21
febrer) ha fet perdre al filósof Farran i
Mayoral la serenitat deis clássics. No l'ha
retrobada fins al cap de vuit dies. Ha qua
lificat d'apócrifa la versió castellana d'Els
tres tambors, titllant-la de poca-solta, i ha
donat l'auténtica. No calla passar una set
mana per sortir amb una traducoi6 que és
tan tronada com la que publicávem. Afegeix
que la seva versi6 «ha obtingut grans i pro
longats aplaudiments», com «poden donar
ne fe alguns centenars de persones».
Per a un fildsof és inmoral valorar el
mérit per l'éxit.
de

Francesc Pujols és

borne que toca
La Sumpéctica, el
sConceptr jeneral de la Cilneia .Caéalarka
i sobretot La histbria de l'hegemonia cata-.
lana en la politica espanyola, en •s6n de
mostracions contunden ts.
El mestre Marqués, en canvi, alt com és,
sol tenir el cap als núvols
perd sovint la
carta de navegar.
Tots dos feien un viatge per Catalunya.
Una tarda arribaren a Manresa.
A l'estane, Marqués preparava l'estilográ
fica per escriure uns mots a una amiga es
trangera, cosa que durant molt de temps
va fer el fildsof-poeta Farran i Mayoral.
A quin poble som?
pregunta Mar
qués quan ho tingué tot a punt.
En Pujols, estranyat, contesta :
A Manresa, borne; el mateix nom t'ho
indica.
sempre de peus

un

a terra.

—

—

—

Els 60 anys d'En Montero

•

El dimarts de la setmana passada, Joa
Montero va complir seixanta anys.
Per a celebrar Pesdeveniment, el popular
autor i actor va organitzar, en collaboraci6
de la seva esposa, la senyora Matilde Xa
tart, un sopar d'homenatge mutu d'una cer

quim

ta

originalitat.

ens explicava l'al
érem la meya dona
i jo. Es podria publicar també una copiosa
Hista deis no assistents a Pacte. Per dir
vos-ho en poques paraules. i per a evitar
omissions sempre lamentables, ens estarem
de citar noms. Direm tan sois que hi man
cava el bo i millor de Catalunya.
La taula, i aixd és veritat, estava guar
nida amb flors i alguns retrats. Hi havia
els d'En Guimerá i l'Iglésies, en el lloc
d'honor. També hi havia els d'En Sagarra
i d'En Pous i Pagés.
Aquest darrer retrat, peró, estava girat
d'esquena. I aixó també és veritat.
—

Com

a

comensals

—

tre dia el nostre amic

:

allau de belleses.
Ara en nomenarem una altra
di
gué
Será Miss... Tela. Tindrá l'avantat
ge que al mateix temps podrá ésser la
reina deis bevedors i deis botiguers de ro
bes.

"Els tres tambors”

La precisió de Francesc Pujols

Eh barrets i les revistes
Manuel Sugranyes, el «produceur» Sugra
nyes que li diuen, ha tornat de París amb
unes guantes idees originals per a una revis
ta. Ha tornat, també, amb quatre barrets
forts.
Aquests barrets van destinats, natural
ment, als autors del teatre Cómic. Un per
al »produceur» I els altres per als senyors
Clara, Madrid i Solsona, respectivament.
No és pas la primera vegada que el «pro
duceur» Sugranyes es caracteritza per la se
va prodigalitat barretaire. En una altra oca
sió va tornar de París amb uns capells de
feltre, d'ales immenses, d'aquells que en
déiem d'artista. N'eren tant d'artista, que
solament Braulio Solsona, que té un gran
temperament, es decidí a portar-lo.
Ara, pero, davant del barret fort, la una
nimitat ha estat molt més apreciable. Tots
quatre autors l'han acceptat i és d'esperar
que ja els veurem Iluir.
Es el que deja En Sugranyes :
Ja que no els puc unificar les idees,
almenys els unificaré els barrets...
—

-

MIRAIIDK
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Remarques
A

l'apat

a

a

rápat

a

Caries Capdevila

honor de Caries

Capdevila,

UNA CONVERSA AMB EN BON L'APERITIU

horn

remarcá
la primera vegada que Joan Es
assistia o no s'adheria a un ban
quet. Algú va fer observar :
Deu sser a Grécia.
...que Nicolau d'Olwer arribava a mig
ápat, ço que de totes n'arteros no té res
d'estrany, puix que ja se sap que el savis
mai van a l'hora, fiats segurament d'algu
na clepsidra no massa afinada.
...que quan es va saber que Bon portava
a
sobre so.000 dólars acabats d'arribar amb
ell de Nova York, guanyats fent ninots, tots
els presents que es guanyen la vida amb el
teatre, la novella, el periodisme i en general
amb la ploma, convingueren que els hauria
sortit més a compte posar-se a guanyar-se-la
amb el llapis.
...que quan Sagarra va dir que tot el que
escrivia de crítica teatral deu anys enrera
ho havia aprés escoltant En Capdevila, tot
hom va convenir que eren moltes ganes de
carregar un mort, i ni els autors que en
aquella época foren rebentats s'ho han cre
...que

telrich

era

no

Ens

—

—Un

parla

de la llei seca, del barrri negre, de les
darreres eleccions i del que vostés vulguin
Aixl que lii ha un

embriae, les redes de la
maquinaria poden deixar de funcionar. Jo
baix falg una vida de treball intensiu.
Sacaba ;a broma aixf que obiro el port
de Nova York. Treballo per aquest diarl,
per l'altre 1 pel de mes enllá; després m'o

whisky, ande Bon?

—No, grades. Vine del país de
ca 1 haig de reposar. 1-le begut

la lid se
masa

vi

per allá

baix.
—Com s'entén?
—Tal com te dic.

—Pera no Item quedat que véns del país
de la Ilei seca?
--Dones per aixo matelx, no!... He begut

cupo de

molt,

de bon

S'Ita acabat; excepte algunes nits

d'amics, només faig
-I hi ves sovint,
—Cada vespre!

que treballar...
a

aquests lloes?

—I dius que no et diverteixes?
humoristes, creu-me, no ene

un
vio, no es pot pas fer una
mica de bohémia...
—I del barri negre, qué me'n dius?
--,Home, el barri negre de Nova York,
que avui podem dir que domina 1 influencia
tot el món per la po.pularitat del seu art,
la sera música 1 ele seus anteles, és un
país on els blancs ens adonem que som gent
de color. Alxí com a Barcelona, quan veus
un negre, citas que és un ésser d'una raga
de color, aixf un trinxa del 139 street quan
ven un blanc t'assenyala com un home de
color... Flo entens?
--Es un país distret, el barrí negre?
—No. El negre es dóna molta importan
cia. Es molt serles, té un sentit extraordi
Ma1 de la serietat, de l'ordre, de la disel

---.

tothom

sap,

PARkEll
l3ON
—Si anessis a Nova York, com Je, que
hl vaig com qui nutrxa amb el tren de Sar
ria a Sant Gervasi, cabrios que el vi o xam_
pany o l'aigua de colonia servida amb am

polles

de gin és cosa
—Atad la llei...

corrent...

........

la

Eládia Domenech és, també com tothom
sap, la Senyoreta Catalunya
El que potser desconeguin els nostres lec
tors és a qui correspon el nom de «Senyor
Catalunya». El titol va adjudicar-se l'altre
dia, en una penya de repórters que es reu
neix tots els migdies al Colon. La unani
mitat fou absoluta.
L'afortunat és En «Paquito» Aldaz, el
tercer deis «l'aguaos» famosos del periodis
me barcelonf, i un dels joves més «salaus»
i ben plantats que es passegen per la Ram
bla. El nostre home, peró, es va pendre la
cosa pel cantó que crema.
—Al primer que em digui «Senyor Ca
talunya» afirma enérgicament
li tiro
una
ampolla pel cap.
Un altre periodista hi va intervenir:
Mira, no t'enfadis ; no val la pena. Si
tan greu et sap, ho variarem una mica. Et
direm «Eladio» Doménech...
—

—

—

EN BON ARRIVA A LA CAPITAL DEI. PAÍS DE LA LLEI SECA
—La llei serveix perqué l'alcohol

gui

a preus alts.

es ven

Fig-ura't

que tant als res,
taurants italians com a molts clubs de
nit, que vénen a ésser els cabarets de Bar

celona

Un "cicerone" calumniat
En els seus reportatges sobre la «belle
vie» a Barcelona, Francis Careo explicava
l'altre dia en Gringoire que un, com ho di
rem ara?, que un jovenet ambigu l'acampa
nvá en la seva excursi6 d'«estudis» pels bar
ris baixos. Anaren, segons conta Careo, a
la «Criolla» i a l'«Ancora».
Estem perfectament informats de l'afer,
i podem assegurar que el que aoompanyá
a
Careo no era cap personatge sospitós,
sitié, que es tracta d'un amic nostre d'alió
més respectable, cosa que Careo sap tan bé
cotn nosaltres.
Ara que, posats a donar color i dramatis
me a les séves obres, aquests escriptorassos
no s'estan de res.

11

plan gaire que et
gres. No els fa gaire
una,

vagls

barregis amb els no
gracia. T'ho consenten
dues vegades per esnobisme, pero no

pas mal amb un negre pele earrers.
Et tancarien les portes de tot erren. Jo
vaig anar-hi per a pendre alguns apunte.
Mira, el primer dla m'hi vaig presentar
amb la cara pintada de negre arnb un euro.

Dones bé, en arribar a la porta del caba
ret, el portar ern va mirar 1 donant-me une
copets a respatIla em va dir: "it is not ne
cessary", que ve a voler dir: "I ara, no
cal, passi, passi... l» I em vaig amagar en
un
recó, mIg avergonylt de diferenciar-me
(l'aquella gent...

o d'Europa, et venen vi eom qui
agulles de ganxo,..
—Alguna contrasenya, per exemple...

ven

—No. Només cal que demanis café de
Califórnia i et donen una tasseta de co
nyac amb una grácia espaterrant...
—I t'hi pots acostumar a la vida de Nova
York...
—Ara el que em costa és aeostumar-me
No és pedanteria, pero creu que
Tornant al que déiem, fan bé de
tetes maneres de tenir tancada la invasió
de l'alcohol. Tot i estant prohibit, hi ha
a

plina

i de Pautoritat. Al barri negre tothom
tot és negre: els 1)r:tildes, ola sastres, ola
metges, els farmacéuties, els advocats, els
venedors de diaris 1 els alcaldes de barri,
si és que n'hi ha, que no váreig poder do_
nar-me'n compte. Ili ha un cabaret, un dels
cabarets més distrets de Nova York, 1 si
tuat al Lenox Avenue entre el 139 i el 140

arrecí,

on els negres bailen amb una

Don't plent tottoes
don't plent

aquesta.

molts

beguts; figura't

hibid& Els
inmensa i

si no hi

hagués

pro

peral

mónia versallesca. I si sentissis amb quin
sentiment, a hores d'ara, diuen aquelles pa
raules quasi immortals del Show boat:

em costa.

para dir altra
pensament transcendental:
que no velen

Estats Units són una fábrica
no
es pot pas
distreure ningú.

No
no

cosa que

plantis petates
fflantis cotó...

aquest

L'HOME FOCA
—I el barrí xinés?
—No et pensls pas que el barrí xlnés de
Nova York sigui Igual que el
No
fem bromes. El d'allá és cosa seriosa. Molt.
Naturalment que hl ha una part decorativa
pi-01)1a per als turistes que a Times Soltare
pugen ale autómnibus que els condueixen
a Chinese town... Aquesta gent no veuen el
barri xinés, sinó la decorado del barrí...
Pero si hi vas a la n1t, sol, 1 t'endinses
pele restaurants o fumacrors d'opi...
—Ah, pera n'h1 ha de debb?
—Certament. I cars! Molt cars!
—Quina és la cosa que et plan més de
Nova York?
—Mates. De primer el sentlmentalisme
deis nordamericans,
que eón una gent
somiadora 1 alegre. Si haguessis vist com
es prengueren serlosament l'afer de les elec
cions! A tot arreu hi havia
retrats de
Smith 1 de Hoover. Es barallaven pels can
didata La Hulla era una cosa tremenda.
De moment tothom es cregué que podía gua
nvar, Smith, que a l'Estat de Nova York
té una simpatía manifesta. Perb davant de
la possibilitat
de suprimir la llei seca,
fins delxaren de votar-lo els mateixos vene
dors d'alcohol que es velen el negoei del
contraban a passeig... Amb el que costaren
les elecdons es podría bastir una ciutat com
Barcelona, comptant-hi un barri gettie de
eiment armat
—I després, qué més t'agrada?
—Un recó fantástic, Coney Island, on
bi ha reunits tots els pares d'atraccions...
Luna-Park, grans barra_mes de flra...
Alla és on he vist els fenómens més im
portants del món. Acf encara ens aconten
tem amb nans i gegants. A1IA, aixb dels ger
mans slamesos ja no té cap valor. Es mas
ea "Exposició Universal". Jo he vist, de
debo, una dona amb pell d'elefant. De ca
ra bonica, perb d'una pell d'elefant sinis
tra, gruixuda, arrugada, grisa; un home
foca, amb uns braeets curta que eren les
aletee dele gossos de mar 1 les carnes Jun
tes eom la cua ; una dona amb la pell que
s'estirava tant com volies; sí, sf... s'aixe
cava la pell fins al cap i se'l tapava, després
la deixava anar i quedava al seu lloc; com
pell de eautxd; he vist un home correcte
que tenia un nen enganxat a la panxa o
millor dit tot un nen que vivia cera ele al
tres, perl amb el cap a la mateixa panxa
del senyor. Era alguna cosa esfereldora,
Tot alió creu-me, em va fer l'efecte, un mo..
ment donat, d'ésser una exposlció de Pi
casso.

Aquest caricaturista viatger és intelligent,
simplitic. Está més prim, més "estilitzat"...
Ja té tot el carácter d'un home de hall de
gran hotel; de coberta de transatlántic, de
de League of Nations, de Babel Dancing.
FRANCESe MADRID

Guanyat a pols

esmo

Madrid,
d'absurd,

amb tot el que té de desarrapat,
d'untu6s i d'incomprensiu, sobre
tot aquest Madrid baix de sostre, de les dis
peses, de les oposicions i de la rnandra en
tresuada, aquest Madrid de sempre, al cos
tat del Madrid de la gran parada, en l'es
perit de Josep Pla, troba un nas de «poin
ter» ben raçat. Com que la miseria acrobá
tica, com que el pintorese carregat de fums
i de color, són coses que sempre agraden i
en els temps que correm encara agraden
més, Pull de Josep Pla aquest ull de per
diu amb un iris vermell perfecte
és sem
pre una garantia d'entreteniment.
Josep Pla va fer una passada pele cafés,
va obrar els carretons dels marxants de
carrer, ele aparadors de les cotillaires i de
de les ,tavernes. Es va mirar els diputats, i
els socialistes intellectuals que fumen tota
la tarda trepitjant una catifa coralina, des
agradablement musical, feta de ,bocinets de
closques de cangrejo de mar...
Tot aquest Madrid és, en el llibre de Pla,
com una papallona viva, de tots colors, cla
vada amb una dotzena d'agulles...
• * *

Sobre el tracte social.
L'arquitecte
Marfil fa anys que viu a Chicago. Es un
xicot, si fa no fa, de la meya edat, 1 de me
nuts havfem anat a estudi, i ens passávem
hores sota la negra vigíláncia de les quatre
punxes d'un jesuita embalsamat.
Ara ha passat uns dies a Barcelona, i
Paltre vespre feia Paperitiu amb nosaltres ;
xerrava pels colzes fi a la fi va agafar un
-

doctoral, antipátic
Te'n recordes d'aquella época
nostra intemperancia? Jo penso el
Iluny que anava.d'osques en judicar
to

de la
molt
la fa
mflia i la societat. Estava convençut que
totes aquelles persones que no els interes
saven les quatre coses llibresques que m'in
teressaven a mi eren imbécils. Recordo que
un dia el meu pare de poc em treu de casa,
perqué cm vaig permetre dir molt de mal
d'un excellent senyor que ignorava l'exis
téncia de Mallarmé. Els meus amics que es
preocupaven de la política, la indústria o el
comerç, eren per mi dignes d'un menyspreu
absolut. Només creia en la intelligéncia dels
artistes o els intellectuals. Després m'he
convençut de tot el contrari. Més te diré :
actualment fujo del tracte d'aquestes per
sones ; no és que un metge de fama o un
advocat de molt crit, em sedueixen per la
conversa. En el fons del fons trobo que to
tes les persones en general són poc interes
sants, ni la intelligéncia ni la cultura ser
veixen per entretenir i fer passar l'estona.
A la llarga, tothorn és profundament avor
rit, i per altra banda no hi ha ningú des
aprofitable del tot.
De vegades penso que un cambrer o un
enllustrabotes o un vigilant, poden satisfer
molt més la meya curiositat que un director
o un president de qualsevol cosa, i ara no
vagis a creure que em senti democrátic ni
cosa semblant; la democráoia em fa
fástic
com els cargols, que és un menjar al qual
nó m'he pogut avesar mai.
Les persones més distretes per mi son els
desvagats, els mariners i els que pateixen
del fetge...
A darrera hora mle convençut que el ani
llor és la conversa amb les dones, no porqué
les dones m'aclareixin la veritat, sino per
qué parlant amb les dones, entre paraula i
paraula, de vegades els pots passar la ma
per la cara, i en aquest món hi ha cares
finíssimes
suposo que estás amb mi
i
fins i tot si la conversa que tens és una
mica transcendental pots eixugar amb el
Ilavi les extralimitacions Ilagrimals d'un ull
perfecte, i una !lágrima de vegades té més
bon gust que aquesta beguda infecta, que
t'estás prenent sense ganes, només que per
la poca-salta de fer Phome...
—

—

—

»SER MARIA

DE

SAGARRA

••••••••~•

L'estrena del drama La Glbria del novell
autor i simpátic capellá Mossén Garriga,
produeix un seguit de fenómens imprevis
tos. De primer, Pempresari, Sr. Canals, ho
me prudent, havia assenyalat l'estrena per
a
una fundó de tarda. La curiositat del pú
blic, les demandes de localitats, varen ad
vertir-lo aviat que era un espectacle perfec
tament digne d'una sessió nocturna. El va,
dones, assenyalar per a una nit, peró va
reforçar el programa fent-lo coincidir amb
el benefici d'un distingit actor. Mentrestant
la demanadissa no parava. Nova modifica
do; nou canvi de criteri. L'estrena no es
combinada amb cap benefici ; tenia prou
ganxo per anar tota sola, en un espléndid

1

VIATGES
Rambla
Bitllets

ide

S. A.
Canaletes, 2

i 4 BARCELONA
-

Ferrocarrils Nacionals i

Estrangers

Passatges marítims i aéris Viatges a "Forfait"
Excursions acompanyades Peregrinacions, etc.
-

-

isolament.
Podem ben dir que Mossén Garriga Ola
guanyat a pols, grao per graó, la solemni
tat de l'estrena.

formigues esquelétiques, trapaceres,

Jades_

—

nar-se que

El "Senyor Catalunya"
com

bé canten altres cancono negree All blaok
Get ond uruler the moon, etc...
—.I hl anaves sovint, al barrí negre?
—.No gaire. Al Mane de Nova York no

Joe,

—

—

Pepita Samper és,
Senyoreta Espanya.

-

quasi mal. Ens cal un ambient de pro
vincianIsme 1 de quotidlanitat per distreu
re'ns. En un país on no h1 ha temps d'ado

—

—

«espagnolades»

que valg a Broadway 1 al barri negre o
xinés, o al cinema o al Pare d'Atraecions,
o al teatro o al muele-hall, o a
algun club

Els miralls del Turó Park

—

les

--Aixf s'ha acabat la bohémia.

—No ho entene.

gut.

Una vegada, Manuel Fontdevila arribava
de Madrid. Aixf que va començar a trobar
arrtics, tot eren abraçades i preguntar-los
pels altres andes i coneguts als quals en
cara no havia trobat.
I Tal? I Tal altre? On treballa ara?
per on se les ha emprés?
L'altre Ii anava donant informes sobre
el dir i el fer de tothom.
féu
En
I lo Miguel Capdevila?
cara és tan apaisat?
L'observado era justa. La coinplexió de
Pactiu redactor de La Vea, dona a la seva
humanitat un aire tot apalsat. Sembla com
si abans lo Miguel Capdevila hagués estat
més alt, peró un dia, en passar per un •n
dret baix de sostre, s'hagués donat un cop
amb les bigues 1 hagués quedat tot arron
cat
Peró el bo del cas és que en rápat d'ho
menatge a Caries Capdevila, lo Miguel es
va asseure... al costat de l'Angel Ferran,
que és la seva antftesi. L'Angel Ferran ca
da dia és més Ilarg i prim, cada dia s'estira
una mica més i cada vegada més esllanguit.
Al davant de l'Angel Ferran i de /o Mi
guel Capdevila hl seien respectivament Jau
me Fonolleda i Josep Sunyol. Un cambrer
va sentir que En Fonolleda
deja al seu
ande:
Cada vegada que aixeco la vista del
plat em fa l'efecte que estic davant d'aquells
miralls convexos i cóncaus del Tur6 Park.

dirigir

gust de Doris Niles, la gran dansarina
nordamericana, 1 després no Une temps per
perdre.

o

«Madrid».
Com tots els llibres de Jo
sep Pla és una de les lectures Inés digeribles
que s'inventen al nostre país, Josep Pla,
despreocupat preocupadíssim, escriu d'una
manera
tallada, neta, directa, una mica
pengim-penjam, pero deliciosament aguan
tada, pels toquets de la seva capsa de uta
quitllatge. Ara una mica de blau gris, ara
una mica de fum perla, ara un taronia lívid,
ara tres gotee de suc de llimona, ara un
glopet de pleon... Entre l'alcohol i la pintu
ra fa marxar la collecció de les seves Iletres,

-

Informes

Algú,

davant aquesta inesperada curiosi
tat desvetllada per l'obra d'aquest clergue,
no
ha pogut estar-be de sospirar :
Qui sap si el remei definitiu del nostre
teatre no será de convertir-lo en una de
pendencia eclesiástica!

i
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MIRADDR

La redempció
del Palau de la Música Catalana

FINESTRA °BERTA
La pau
parlaments,

ESPEREM?

Aquesta campanya dirigida

a redimir aquest
Palau de la Música Catalana
que, com el seu nom ja indica, és un monu
ment a la vanitat ostentosa d'una época cal-,
regada d'illusions, és una de les iniciatives
més ben trobades que podia tenir MIRADOR.
Es convenient que aquesta campanya vagi
endavant i que obtingui la collaboració des
interessada de totes les persones que es preo

monutnent

cupen

del

d'aquestes

coses.

Molt més encara després de demostrat,
pels articles que han publicat els senyors Bru
net i Armengou, que per redimir aquest mo
nument no calia pas pensar en la seva de
molició, sinó que amb una reforma relativa
ment fácil n'hi hauria pron. Diem relativa
ment fácil, no pas perqué no hagi de valer
diners, sinó perqué la nostra burgesia filhar
mónica en tant que es mostra tan elevada en
els seus sentiments musicals no s'entretindrá
en cálculs mesquins quan s'acabi d'adonar,
que ja se
adonat, una mica, que la
decoració d'aquest Palau a un monumental
desvari de quincalleria económica.

Reconfortats, dones,

per

l'esperança

que

aixo desapareixerá, podem discórrer tranquil
lament referint-nos a l'estat d'esperit d'aque.
ha época de primers de segle, que ens ha
deixat una prova tan cálida de la seva in
génua jovialitat. Al primer cop d'ull, com
a homes d'una generació més jove, hem de
declarar que aquella época ens fa una enveja
enternidora. Es veu ben bé que era el temps
de l'empenta vital i del "no estar-se de res".
La paraula Ilibertat tenia un pentit infantil
derivat de l'anarquisme i no trobava atura
dor. Els poetes i el rapsodes disfrutaven
d'un crédit total i la gent s'embadalia quan
sentía unes oracions vagues que dejen:
"Avant, sempre avant, fins arribar als cims."
Tothom exaltava la vida i volia arribar als
cims. El tipus de l'época era l'home del
xamberg, de la xalina i deis ulls enfebrats
de lirisme innocu. Pertot arreu trobáveu l'ar
tista genial fygint dels canons i de les re
gles. Totes les festes acabaven en mig d'un
entusiasme delirant. I l'orgull collectiu prenia
formes pintoresques: Per exemple, el, movi
ment continu mai no ha conegut tants inven
tors, perqué calia que l'inventor definitiu fos
un catalá.
L'afició decorativa i literaria d'aquella épo
ca ha quedat classificada amb el nom d'es
cola modernista, i era una barreja d'elements
de diverses procedéncies, pastats amb una
audacia i una força que encara avui impres
siona i us fa dubtar. Aixi veiem 'ligada l'ad
miració per la música de Wagner amb la que
causaven les obres d'Ibsen i les manifesta•
cions externes del romanticisme local amb
el gótic alemany. La déria decorativa era aixó:
el gótic alemany combinat amb la pinzellada
voluptuosa i Ilarga. Les senyeres deis Or
feons i les que desfilaren pels carrers de Bar
celona durant les festes de la Solidaritat gai•

rebé totes portaven el gotic estampat i les
capoleres deis diaris que feien la política de
l'hora també portaven la marca.
Per explicar-se d'una manera satisfactoria
aquella época tan venturosa, només cal llegir
Maragall. La reedició de les obres complertes
que amb tant d'encert han emprés els seus
fills, estimats amics nostres, donará ocasió als
joves de vint anys per documentar-se sobre les
coses
d'una época tan recent i que els deu
semblar vella. La sort més gran d'aquells
anys, que ja són un tros de la nostra historia,
és la d'haver tingut el millor poeta de la nos
tra literatura de tots els ter/9s, com intérpret
sentimental de la seva vida civil. Malgrat els
assenyaladíssims esdeveniments polítics d'a
quells anys, no és un home polític la seva
figura representativa, sinó un poeta. No podia
ésser duna altra manera. Maragall, el poeta
de la paraula viva, escrivia sobre qualsevul
cosa i tot seguit
prenia aquesta cosa un nim
be Iluminós i de gran prestigi. Mayagall era
l'home més inflamat d'una época inflamada.
Altrament, els seus articles tenien un sentit
apostólic i generós que guanyava els cors.
Maragall, de totes maneres, s'ha salvat sol.
El maragallianisme i "la paraula viva" van
fer desgracies entre la joventut i encara avui
hi ha qui es barallaria per sostenir literalment
aquells versos que fán: "la sardana és la dan
sa més bella de totes les danses que es fan
i es desfan". Els sardanistes són una remi
niscéncia de l'época de qué parlem. Els sarda
nistes i els que bailen danses populars, aquí com
tot arreu del món, no fan res més que
a
costumisme agro-popular i atracció turística.
Potser ja fóra hora de dir als praus minyons
sardanistes que aquells versos de la sardana,
els més ripiosos que va escriure Maragall,
anaven pels seus pares i no pas per ells, i que
ballant sardanes no fan pas un acte extraor
dinari ni meritori.
L'esperit sardanístic i la decoraci6 del Pa
lau de la Música Catalana són dues coses que
ens han portat de fora i que les hem de tor
nar allá on eren perqué ja estem servits. Les
sardanes a rEmporcLa i a les places de les viles
estan molt bé, i la bisutería i els vidres del
Palau pertanyen als "carrousels" de fira i als
envelats de Festa Major.
No tenim dret a retenir-los.
Quan els enyorem ja els anirem a veure.
Es convenient, dones, que d'una vegada ens
afanyem a desfer-nos de certes reminiscIncies
pintoresques d'una época que ja té el seu ba
lanç fet, amb el respecte que servem tots per
alió que és essencial i beneficios i amb
d'alió que és transitori i que fa nosa.
Es d'esperar que la nostra burgesia filhar
mónica, amb el president de l'Orfe6 Catalá .:1
davant, es preocuparan de demostrar aviat
que per a fer bona música no necessiten reu
nir a la gent en un local d'un mal gust en
Iluernador, que desdiu del nostre país i del
nostre temps.
JoAst MARLET.

ELS BADOCS
En el número 403, del 23 del passat fe
ens titllava d'endar
rerits, tópic immancable en aquella santa
casa. I perqué els seus hipotétics lectors es
fessin cárrec del nostre endarreriment, do
nava un resum del nostre Ilavors darrer nú
mero, resum basat tot ell en el poc compli
cat procediment de fer dir sistemáticament
el contrari del que els articles resumits (?)
realment dejen.
No hem fet mai la suposicio que seríem
persones grates a cap element de Catalunya
Social, pero almenys, tant per part nostra
com deis seus fantástics lectors, era ver
semblant d'esperar que els redactors d'aquell
setmanari no es dedicas-len a la deformado
(diguem-ho suaument) deis fets. Perqué el
resurn a dalt alludit, o és escrit de bona fe,
o ho es de mala fe. En aquest darrer cas,
no
cal dir res ; en el primer, o hem de re
conéixer que el redactor de Catalunya So
cial ha llega només els títols deis articles
d'aquel] número nostre á se n'ha imaginat
el contingut, o bé el tal redactor pertany a
aquella espécie tan abundant de persones
que no saben Ilegir, sense ésser analfabets

hrer, Catalunya Social

Pestricte sentit de la paraula. Amb uns
informadors així, estan ben cuits els amics
del setmanari catalic i desvariejador alhora.
en

*

*

*

ex-popular setmanari,
indispensable anar la

per llegir el qual
barbería o a ci
rar-se les botes, ens dedicava gairebé mig
número, sobretot la secoio d'Esquellots. El
sorprenent del cas és que l'alinda redactor,
portant penjat al seu mateix coll l'instru
ment que havia de fer sonar, s'hagi dedicat
a tocar campanes.
El tal «escriptora és ben lliure de pensar
de nosaltres tot el que vulgui ; pero, per
l'amor de Déu, que s'assabenti
de
les
coses abans de parlar-ne. El nostre company
Just Cabot no ha estat mai secretad de re
dacoio de La Nova Revista, sino que en fou
redactor en cap, cárrec en el qual cessá yo
luntáriament ja fa bastants mesos. Alzo
a part
del fet que la incompatibilitat entre
aquel! cárrec i el de crític literari de MIRA
DOR éS molt discutible. En canvi, no dona
lloc a gens de discussio la incompatibilitat
entre voler fer el murri i anar a tres quarts
de quinze.
Un

és

a

I

allí on aquest instru
els Governs, van apro
ment no
vant el Tractat de París contra la guerra,
més comunament conegut pel nopn de Pac
te Kellog. Ara darrerament l'han adoptat
les Cambres de França i Holanda.
Contra l'eficacia d'aquest instrument di
plomátic poden fer-se i s'han fet fácils iro
nies. Les fan, d'un costat, aquells homes fo
namentalment reaccionaris, que creuen, com
el pobre exiliat de Doorn, que la guerra és
una necessitat biológica de la humanitat, i
les fan igualment aquells esperits ingenus i
carregats de bones intencions, que •'lauden
volgut veure la signatura del Pacte acom
panyada de la voladura de tots els vaixells
de guerra, i deis canons, fusells i tots els
altres estris de matanees collectives.
En aquest recó de la nostra finestra no
ens abandonem, certament, a cap esbojar
rat optimisme pacifista ; pero menys encara
a cap fatalisme guerrer.
L'home fa la guer
ra i fa la pan. L'home és contradictori ; bo
i dolent alhora, capaç d'altruisme magnífic
i de monstruosa salvatgeria. Venim
po
bres de nosaltresl
d'uns ancestres que
tingueren la Iluita com única i ineludible
Ilei ; pero anem cap a un estat de major
solidaritat humana. Tenim, dones, d'aquest
punt de partida i d'aquest punt ideal i Mas
solit de destinació.
Pero mentrestant, el mon camina, per bé
que de tant en tant faci marrades i fins re
culades. El món camina i va neixent en ell,
a l'impuls de les seleccions, una conscién
cia pacifista i humanista. Aquesta consoién
cia que fa uns quants anys no era més que
en les publicacions dites avançades, és ara
concretada, en els documents internacionals,
exalçada en els Parlaments, i articulada i
signats contrasignats i confirmats pels di
rectors de les grans nacions.
Abro sol fora ja molt. Aquest exalçament
Ifric de la pau seria ja una gran etapa, en
cara que prácticament hagués de fallar en
la primera ocasió. Hi banda sempre l'exem
plaritat, la força de la paraula consagrada,
l'incoercible sentiment dins la consciéncia de
cadascú que la pau és l'aspirado deis ho
mes : la natural condicio de la vida. Passat
l'emportament de la Iluita, aquest sentiment
tornarla a néixer i s'imposaria a la fi.
Idealista? Utopista? No, amics
que veu les forces materials i les
espirituals. No realistes com aguas que
només veuen les primeres, tangibles i men
surables, pero no més existents que les al
tres. Realistes de tota l'ampla realitat de
mon, feta d'interessos, de passions, d'ideo
logies, de concupiscéncies, de bones inten
cions, d'odis, de sentimentalismes...
Haureu entés, després d'aquesta disqui
sido un xic massa'grandiloqüent pel to ha
bitual d'aquest periodie
1 pcI qual us de
mano perdo, prernete-nt no reincidir —, que
som partidaris fervorosos del Pacte Briand
Kellog i que considerem una fita memorable
l'adveniment d'aquest tractat. Aixf és, en
efecte. Ad creiem en el pacte contra la guer
ra, com en la Socletat de Nacions, com en
la Democracia, com en el Liberalisme.
Aquestes grans institucions, engendrades to
tes pel fons d'ideologies del passat segle,
per bé que algunes nades en el present,
s6n les soles, creiem, que d'una manera o
altra, treballen per millorar el món. La se
va feina no va tan de pressa com voldrien
els'que potser noanés veuen les realitats es
pirituals. Peró no pas tan a poc a poc com
podrien creure els que només veuen els
fets materials.
Fora de l'aedo d'aquelles institucions, ?hi
ha res, en l'ordre práctic i polític, que tre
balli per a l'evitado d'aquesta cosa horri
ble que és la guerra? No. Dones si a la fi
la humanitat es veu lliure cl'aquest pesom
Els

actua

QUÉ

3

—

realista.•Realista

—

bre,* no
céptics

les

aquests

tractats i aquests

aquelles ironies d'homes es
que faran el miracle. Seran

seran

pactes. Seran els
convenís de París i de Locarno i de Gine

pacifista feta des de la
el signe de Briand, Stres

guerra ençá, sota
semann, Chamberlain i

Kellog.

X. X.

Aquest

número ha
passat per la censura

senyor Cambo publicat dies
alguns perlódics comarcals, ha plan
nou una qüestió que entre nosaltres

L'article del

—

—

—

bra i tota l'obra

EL FUTBOL EN CRIS!
•

tingut

tan eixut com sempre i roman sord
Lotes les exigéncies de l'esperit. Llevat

enrera en

tejat

de
mateixos ja havia estat debatuda. Es ciar que
la personalitat de l'ex-líder regionalista ha do
nat més relleu a l'afer i si bé en el fons, el
seu punt de vista en lamentar l'excessiu apas
sionament que es posa en els espectacles es
portius, millor dit en els del futbol (car en
les altres branques de l'esport estem tot just
en un període d'iniciació), és compartit per
molts, no és irreveréncia, en canvi, afirmar
que en aquesta ocasió aquell sentit de l'opor
tunisme, que havia estat el lema cabdal deis
polPtics regionalistes, ha quedat una mica mal
parat.
Car la severa amonestado de l'illustre home
públic arriba en uns moments alarmants per
a la vida del
futbol o millor dit, del que ha
constituit fins fa poc la seva plenitud. La gent
comerlo a desertar de les grades dels catnps
de joc i hom comerlça d'adonar-se que la indi
feréncia entrá a almells cors arborats d'entu
siasme, les temporades passades.
De totes maneres no cal estranyar-se que el
qui viu allunyat de la vida interna del futbol
no se'n hagi encara donat compte. La crisi
no s'ha manifestat en forma aguda i potser
que, llevat dels círcols diguem-ne competents,
ningú no ha tingut ocasió de fixar-s'hi. Flota
per l'aire, pero encara resta com una cosa im

palpable.
L'adverténcia del senyor Cambó arriba
aquesta vegada una mica tard í el que potser
més hauria escaigut, fora lamentar-se que
aquells qui han tingut a llur má el poder fer
derivar la vida del futbol vers un aspette més
lógic, més positiu, no hagin estat capaços de
fer-ho.
L'esport per l'esport és una molt bella teo
ria, peró en determinades latituds no ha resul
tat sitió un mite. L'esport per l'esport pot
compendre's en pobles d'una cultura feta; on
rarament el sentiment esportiu passa els 11mits d'un entreteniment; en qué no se'l consi
dera més que com complement d'una educació
rebnda. En fi, allá on la paraula esport va
íntimament lligada amb el significat escola.
En aquesta matarla és pueril voler establir
comparances amb Anglaterra, amb Suissa,
els Paisos Baldes. En escampar-se pel Conti
nent, el lema esportiu ha perdut gairebé tat
el seu sentit. En alguns indrets, com abans
Alemanya i ára a Franra, :a idea esportiva
no és
més que base per a la preparado mili
tar. En altres, l'esport no ha servit més que
de válvula d'expansió, perqué és en els espec
tacles esportius on encara es reconeix a les
multituds un cert dret a desfogar-se.
El sentiment esportiu ha estat adulterat
d'ença que la yoga esportiva impera. Abans
de la guerra el véiem més idealitzat que no
pas avui. Els Joes °limpies fins 5912 foren
principalment manifestacions de propaganda
per a les petites nacionalitats. Després en can
vi aquests mateixos certámens no han servil
més que per a aguditzar els sentiments impe
rialistes de molts pobles i els mateixos direc
tius de l'esport olímpic, en modificar de soca
arrel els reglaments de les velles competicions,
no feren més que enrobustir l'esperit d'aqueixa

política.
Recordo a aquest propósit la campanya dell
anglesos arran deis Jocs °limpies de París,
per les escenes

presenciades

i que consideraven

renyides amb la idea fonarnental que hauria
hagut de presidir-los. En lloc de la cordialitat
i de la sinceritat, no es vcia més que un es
perit xovinista agre i intransigent, que no dub
tava de recorrer a les trampes i a les males
arts.

anglesos es queixaven Ilavors de la
manca d'esperit esportiu. Pero el cert és que
aquest tan gallejat esperit esportiu no és com
prés per les tres quartes parts deis qui
Els

es

fer esport.
A la nostra terra, perO, l'esclat que havta
aconseguit el futbol (la manifestació més es
trident de l'esport local), va poder fer creure
algun moment que se n'obtindrien beneficiosos
guanys. Mes si avui poguéssim fer el balanç,
veurrem que el futbolisme no ha aportat a
cap idead, el més petit contingent. El qui
tenia i segueix tenint conviccions, s'interessa
amb més o menys entusiasme per la nova dé
ria, sense abandonar cap deis seus deures cío
tadans. Pero el futbolista a seques s'ha man

petit

sector, darrera del més

resos,

polonesos,

nar-se

el gust de

d'on

—

—

(Daily Express.)

volen per.

per tal de do

el match de
Es inútil parlar-los d'altres
avantatges morals que el club hauria de pro
posar-se; és endebades que se'ls retregui l'obra
de cultura física que caldria fer; dir-los que
els jugadors han de fer-se a casa i no a foro...
Es perdre el temps.
La sensibilitat del futbolista d'aquesta mena
no s'altera més que per les victóries o
per les
derrotes deis onze jugadors que vcsteixen
seu jersei. Se'ns retrauran determinats actea;
no hi hem cregut rnai. Moltes vegades alió
que s'ha cregut una adhesió sincera no era
més que afany de sumar-se a la yoga. No
hem d'oblidar tampoc que l'espera localista
influeix d'una manera decisiva en les multi
tuds. Enguany, jo us asseguro que si el Real
Madrid arriba a ésser campi6 d'Espanya, la
recepci6 que slauria tributat als seus juga
dors no hauria pas tingut res a envejar a
cada

diumenge.

aquelles entusiastes manifestacions amb qué
algun dia havia estat rebut ací el Barcelona.
Seria pueril relacionar l'entusiasme futbolís
tic dels madrilenys amb altres coses. Per qué
enganyar-nos?
Tornant pero a la crisi del futbol, cal con
venir que la mala tongada del barcelonista ea
pot molt ben ésser la causa, En tot cas, no
ha fet més que precipitar una mica més les
coses i no trigará el dia que ens adonem que
s'havia comenot la casa per la teulada. Aixo
pel que afecta la capital; en la resta de Cat.t
lunya, el futbol es troba en un estat lamen
table de desorganització i de pobresa, tant ma
terial com moral. Recorrent per obligació
premsa de les altres ciutats de la península,
hom s'adona que el clam és unánime. El fut
bol se'n va a la posta. En el partit jugat din
menge abans a Sant Sebastiá amb el Barce
lona—dues grans "vedettes"—, no es recapta
ren més enllá de vuit mil pessetes. Aquest és
el panorama una mica decepcionant del futbol
a

Espanya.

Per abro déiem abans que la

queixa

de !'ex
mica tardana.
El trist és que el futbol, prometedor un dia
de les més falagueres esperances, pel qual s'han
despés torrentades d'energies, se'n vagi sense
deixar cap rastre, sense un bri d'aquella idea
litat que tant anhelavem.. Algun dia, tots ple
gats ens en haurem de doldre.

líder regionalista ha vingut

una

VICENTS BERNADES.

La funció de l'orador
Començats els discursos, a les postres del
sopar de Carles Capdevila, hi hagué, a un
cert punt, un moment d'indecisio. Qui ha
via de parlar després de Pous i Pagés?
De cop algú suggerf : Pere Rahola. I se
tanta veus en sordina repetiren : Pere Ra
hola, Pere Rahola, Pere Rahola.
Pero Pere Rahola refusá. Les seves ne
gatives, malgrat els precs snggestius de Jo
sep Maria de Sagarra, que seia al seu cos
tat, eren enérgiques, contundents.
Pere Rahola guanyá, amb disgust de tot
hom que hauria volgut escoltar-lo, després
de tants anys de silenci.
Acabát el sopar, començaren les recriani
nacions. Un grvp d'amics protestava.
Peró en nom de qué o de qui jo havia
de parlar?
deja Pere Rahola, excusant
se
Jo no soc actor, no s6c autor.
Els temes son infinits. Les circumstán
cies ; la política i el teatre ; l'orador i l'ac
—

—

—.

—

tor...

creuen

—

No

sou

orador, vos?

—

talla

Margarit.
Home...
Rahola.

assentf

—

—

modestament

C,amps
Pere

I els oradors per qué carai serveixen?
Era claríssim ; el grup contesta en cor:
Per parlar.
—

—

Els lectors sabran perdonar, com tenim de
perdonar nosaltres, la barreja de matéries
d'aquesta plana la qual, per dificultats impre
vistes d'Ultima hora, poques vegades ha pogut
sortir com desitjaríem.

I

NET 1 DISTINGIT

no

convingui,

—

—

nos

veure guanyar

CREADOR

—

deis

futbolistes d'a.

dre, els qui no titubegen a despendre els di
ners
que calguin per a anar a cercar
honga

DELS PERFUMS

El rei Amanulla.
Ara us faré un cocktail al gust europeu. Primer s'hi posa
vermut
absenta francesa i whisky anglés.
S'hi afegeix cervesa alemanya i
vodka rus.
S'acaba amb un raig de café turc. Es remena...
i ara beveu
!

gloriós

tres clubs no hi ha més que
questa mena. Són aquells que

*!!
italiá.—Després,

a

d'un
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ELS NEGU1TS DE PALM1RA
Con te

inédit

Miguel

de

brosiment del braç. Abans de parlar-ne
a la germana, Palmira volgué veure-ho
amb els propis ulls. El posat tranquil del
alió no
seu rostre assossegá el malalt;
un
era més que
vulgar briá. Don Nin di
d'anar
a
veure
el metge, peró la mu
gué
Iler de Rodrigo el va distreure de tan ma
la idea.

—Metges: metges

com

la

seva

germana que,

un

cop

ajegut

a
a

Pombra de la figuera, al jardí, no enyo
raya les airades salabroses de la mar.
La germana, tota sorpresa, li volgué fer
entendre com era d'inconvenient refusar
el convit anyal de la neboda; per?, don
Nin no es deixá vIncer.
—Vés-hi tu! No has pas de privar-te'n.
Un parell de mesos passen que ni te n'a
dones. Si vols, jo vindré a veure't cada
festa, peró no em treguis de casa ara,
que començo a trobar-li el sentít.
—Té raó!
intervingué Palmira
D'altra banda, el seu germá vessa salut,
grácies a Déu. Tampoc no el deixa sol.
Que no som per a res nosaltres?
Rodrigo aprova tan bones raons. Ell
passejaria amb don Nin i fins alguns diu
menges anirien tots tres junts a veure la
germana i el gos.
—

Per bé que amb recança, la veYna va
i se n'aná després d'haver reco
manat don Nin als amics, amb llágrimes
als ulls. Don Nin, en canvi, desvesat a
trobar-se sol, se sentia Ileuger, com qui
diu rejovenit.
Dedicá la meitat del temps als veIns.
Cada dia els era més festós. Rodrigo se
Ii fumava els cigars amb tan ingénua ve
heméncia, que don Nin i Palmira som
reien compadits. Ella plantava flors tria
des al jardinet del veí, li feia encárrecs
menuts i sempre dula una gran rosa al
pit, d'aquelles preferides de Pex-capitá.
Ell, par tal de correspondre tanta confian
ça, va regalar-li un canari eixordador,
i la fotografiá en tendres positures vora
Paig-ua de l'estanyol...
Cada tres o quatre vespres el matrimo
ni i don Nin sopaven junts. EH s'empoma
dava el cabell, cendrosenc ja, i que li
queia entorn del rostre amb abandonat
deix de noblesa vuitcentista. Duia dia
mants, corbates dares i tot sovint se li
escapava de dir, amb els ulls abovats da
munt la veYna:
—Qué fóra de mi sense vosté, més ben
rectificava en veure
,dit, sense vostés
que Rodrigo també hi era. Perb el fill
de mamá Belén fumava amb les galtes
enrogides per la digestió una mica com

creurels

—

plicada.
De sobte
don Nin. Es

decaigué l'aspecte joiós de
queixava d'un sobtat enfe

Llegidors Catalans
No compreu a cegues!
No feu subscripclons
sense veure els libres!
No adquírlu obres per
la lectura d'un senzIll

Briá cavaller,
mala fi tu puguis

Vísíteu vostre llíbreter!
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—Els lligams cauen tots sois.
—Hem fet tard, amic meu.
—No pas del tot
va respondre don
Nin, en un deliri progressiu
I atra
gué la vana per la cintura.
—Pietat, pietat pel meu abandó
plu
la ella amb molta prudéncia, poruga d'és
ser sentida d'algú.
Miri que se'm posa
una bena d'or i de foc als ulls...
--Criatura subliml
féu ell, ja al cap
damunt de la passió
Deixa't la bena
i jo t'ensinistraré les passes cap a la fe
licitat.
Palmira es recalcá damunt aquell pit
generós i ja no li calgué anar mai més
sola amb la bena als ulls. Una má ena
morada la guiava entre el silenci de les
cmbres, amb sorpresa de la gosseta. La
Carina es deturava amb una vibració gai
rebé interrogativa als narius i una pota
—

—.

—

mig aire, dubtosa.

a

Per contra, Rodrigo no vela res, o mi
llor, del poc que veia en separava els ulls
atret pels afalacs de la seva nova amiga.
Peré, aquells amors furtius no provaven ni
a ell ni a ella; eren un seguit de surts
precipitacions, com qui roba. Don Nin
resolgué el conflicte a grat de tothom. Un
vespre parlá amb la cambrera, de primer
amb relativa tivantor; després l'un i l'al
tra varen somriure. Don Nin Ii posá a
les mans un bell feix de ballets, i ella,
amb Ilágrimes als ulls, volgué besar-li el

brí de veure el poc cas que feia don Nin
del seu éxit.
—Amic meu. Qualsevol dina que li fa
una trista grácia de trobar-se bé.
—Bé, diu?
sospirá ell.
—No? Miri's quin braç tan bonic.
Eren al jardí, sota un ombra bullent,
de migdia, entorn d'una bonior d'insec
tes. Els gira-sois eren tots estarrufats; les
branques d'un nespler, feixugues de frui
ta madura, tustaven els vidres de la ga
leria, inflamats de sol. La má de don Nin
féu presa del braç de Palmira. L'home
borbollá amb accent térbol:
—Es que el meu mal fa via endintre,
cap a l'indret del cor.
—El cor, din, don Nin? Ai, no m'es
—

pantiI
—Sí: i vosté no pot, no vol... no vol
dria... salvar-me.
I deixá la frase escuada, car d'una sola
embranzida dugué la má saludadora de
mals fins els Ilavis assedegats.
Palmira llençá un xiscle menut i fug1
amb els ulls i la boca closos. A poc a poc
aná tornant a la serenitat; obrí un ull,
després l'altre; s'aixecá molt solemne i va
mirar-se en el gran mirall del trémol. Es
tengué els braços en un gest de suprema
angúnia i un somriure amarg va desclou
re-li els llavis.
—Qué sé jo de res, pobra dona? —féu
com en un desvari.
Tu, destí, ets el
dimoni: tul
I una mitja rialla trágica li contragué
la boca.
—

Hauríeu dit que era el joc del gat i la
rata. A estones don Nin feia de gat; a
estones el gat era Palmira; a estones ho
eren tots dos; perb en veure's de prop,

dequeia l'empenta. La muller de Ro
drigo parlava sola, absent als flonjos rao
naments del marit; la fatigaven els li
els

Algun.que altre cop Ii sobreeixien les
cavilacions i, vagarosa com una prince
bres.

maeterliniana, mormolava.
—Es l'eterna divina histórial
amor,
purificació!
Ja no torná cap més tarda al jardí; don
Nin, tampoc. Per?) el destí se'n dugué una
nit a Rodrigo i va posar de costat els
dos veYns.
—PalmiraI... Palmireta fugitiva: d'en
ça que no la veig camino d'esma. Ja sé
que hauria de cosir-me la boca o anar
me'n, peró sois de pensar-ho, el fred de
la mort em sega les carnes.
—Jo no vul pas que es mori, don Nin.
—I qué en trec de viure, si no podem
sa

...

feliços?

—No pot ser; no pot ser. I no m'en
raoni amb tant de foc, que el cap em
roda.
—Quina llástima, Palmira meya! Les
nostres ánimes s'adiuen tantl
—Massa que me n'adono. Bessones són.
—I per qué no les fonem en una de
sola?
—Estic ligada de peus 1 mans.

Aquella mateixa nit, l'afavorida propo
a Rodrigo d'anar-se'n tots dos amb
fora l'abast de mirades pertorba
dores. Rodrigo dubtava, peró ella va en
senyar-li el present de don Nin; una gran
rialla dels dos amigats nua el pacte. Aixl
sá

i tot, el fill de mamá Belén no deia ben
bé sí; per?) la gosseta, altra vegada opor
tuna, va obrir-li la porta.
Una tarda, la Carina va entrar dins la
cambra de Palmira amb la franquesa de
sempre; peró en comptes del terrbs de
sucre, rebé el cop d'un objecte dur en el
flanc. Va girar-se amb odi contra d'aque
lla força enemiga; s'adoná que era una
sabata ferrada, d'aquelles que don Nin
duia per casa amb la gorra de servei, en
record deis temps gloriosos d'activitat.
La sabata restá a terra amb un posat
tan humil, que la Carina va acostar-s'hi
encuriosida. La collí amb les dents i se
l'endugué avall de l'escala, just quan Ro
drigo passava el cancell. La gossa aná: a
trobar-lo, amb la cua frissosa, i va dei
xar la sabata als peus del seu amo i se
nyor.
Rodrigo no pogué retenir un sospir.
féu con
—He vingut massa d'hora
trariat
Ruma un segon; després, va
posar-se la Canina a coll i la besá tres
—

Clu
o quatre vegades. Amb fonda.recança
rebedor
gué l'esguard a tots el recons del

i sortí de la casa, capbaix.
Es deja tot
—No puc queixar-me.
dona. Peró
compra
la
anant-se'n
Em
pren
amb una
que
et
Déu ho fa bé tot; el
millora.
amb
l'atra
t'ho
má,
—

La casa, la gossa i el canari restaren sota
la guarda d'una servent de Palmira. Quan
la germana de don Nin vingué a cuita
corrents, esglaiada de les espaordidores no
ves, rebudes en el pie del seu pacífic es
tiueig, va trobar les dues cases buides.
El germa i la veina eren lluny; acom
boiaven aquella lluna de mel de darrera
hora cap a França i 'ala. En la Iletra
rebuda, don Nin Ii declarava, molt sec, el
propósit d'anar-se'n alguns mesOS Ii feia
diverses indicacions relatives a interessos
i l'aconsellava de retornar prop deis ne
bots, fins un altre temps de més calma.
•

Quant

Palmira, mig ofegada

a

en

un

núvol d'embriaguesa, tenia por que la sa
ya vida actual no fos un somni. Tanma
teix el pressentiment d'un destí escollit no
Phavia feta quedar amb les ganes.
Entortolligada de braços al coll de don
Nin, Ii deja noms heroics, cada dia dife
rents; Ii dedicava les més refinades blan
dícies, suggerides per Pentrernaliadura deis
nervis. Pla que la passió els floria en un
bon tros endarrerida, per?) les mans eren
tan expertes a ventar el foc, que a esto
nes la xerinola s'enfilava a una allária
torbadora. A l'hora de posar els peus a
terra havien de dernanar-se si eren d'a
quest o de l'altre món.
Tornaren. A fi de no veure's exposats
als equívocs de gent malévola, anaren a
viure en una caseta que don Nin comprá
una mica lluny del barri d'abans. Per re
Os de la consciéricia, cedí amb tota le
•

La censura deis 'libres d'En Pla

GorruE, Werther, traducció de Joan Ala.

(Biblioteca Univers, vol, V).—Grácies
l'esforl intelligent d'una biblioteca de tra
duccions competentment dirigida, ha estat in

guant.

L'ungüent fou aplicat damunt del re
mei; al cap de vint-i-quatre hores el
braç començava a desinflar-se.
L'esguard triomfal de Palmira s'entene

ser

prospecte!

pér miracle.

El braç dolorós s'oferí a la provatura.
Palmira amb el rosat capciró del dits,
va fer set vegades el signe de la Creu
damunt la muntanyola enverinada, a rit
me d'aquests mots sibillins, xops d'encís
i de comaratge de rebotiga:

L'estiu es feia sentir. Era el temps que
don Nin i la seva germana solien anar a
casa d'una neboda, en un poble de vora

Perb d'improvís, l'ex-capitá digné

.féu, despectiva,

--.

pensament.

mar.

—

adonar-se que li retornava aquell
aire de venedora de mercats no gaire ben
oblidat
N'erren més que no en salven.
Jo tinc una oració que va ensenyar
me una bona dona, una santa, que cura
va per grácia de Nostre Senyor. Vol que
ho provi?
—Faci el que vulgui de mi, Palmireta.
El que vosté no pugui, ningú del món
no ho podrá.
Palrnira féu com si no l'entengués.
—Un cop ben senyat i amb una mica
d'ungüent de la farmácia, el mal es fondrá
sense

Pel forat del pany

vedra

(Coritinuació)
Ell la deixava mestrejar sense protesta,
puix que a desgrat de Polímpic desdeny
amb qué el tractava, a les estones opor
tunes, ella encara era complaent. D'altra
banda: qué dir si a l'hora de seure a tau
la el plat era curull de les menges més
grates al seu estómac, tanmateix aristocrá
tic?
A les tardes, com que a casa no sabia
qué fer, se n'anava cap als pradells de
les rodalies, en cerca de cargolins i d'her
betes per amanir ensiam. Els vespres duia
a passeig la vergonyosa Carina, i amb la
matebca paciéncia que aguantava els dra
mátics sermonaris de la muller, es detu
raya a totes les cantonades on la gosse
ta solia entretenir-se.
Tard o d'hora, se sentí contrariat, sen
se un braç afectuós on recalcar-se. Ales
hores, per distreure's del refredoriment de
la muller, cercá consol vora d'una seva
compatriota tota nervis i foc, molt arris
sada i alegroia, la qual feia de cambrera
en una casa veYna.
Algunes veus solicites dugueren la no
va a Palmira. Tot i les ganyotes de fás
tic que varen arrugar la seva boca, per
dintre sentí una gran alegria. El darrer
lligam que la subjectava a Rodrigo es
trencava. Ja era l'aire de braços i de

El prestatge de
corporada a la literatura catalana una obra
cabdal, representativa. Potser no está tot dit
sobre Werther i, encara més, molt del que
n'ha dit és ben poc conegut entre nosal
No podem ni esflorar-ho en aquesta
curta nota. Cuitem a desfer l'opinió que tots
hem trobat feta, segons la qual Werther era
un llibre que provocava suicidis. Dubtem que
de molts anys ençá n'hagi suscitat cap. En
plena bullida romántica, el suicidi flotava en
l'aire i ben poca cosa el provocava. L'obra de
Goethe, més que una causa, n'era un efecte.
La versió de Joan Alavedra, excellent; cal
felicitar-se que hagi aparegut un traductor de
confiança d'un idioma cóm l'alemany, que tants
pocs conre'adors literaris té a casa nostra.
se

tres.

J. J. CASANOVA DE SEINGALT, La Meya fu
pida deis Ploms, traducció de Just Cabot (Bi
blioteca Univers, vol. VI).—L'obra del cone
gut aventurer té, més que un interés literari,
un interés de document humá, utilíssim a
l'historiador. Aixó pel que fa a la gent se
riosa ; pel que fa a la gent amiga de passar

l'estona, "que positivament

no Ilegeixen sitió
temptació de pensar", com diu
el mateix Casanova, trobaran en aquest Ili
bret
bona ocasió de llegir un Ilibre d'in
terés per la quantitat d'aventura i d'alternar
l'esgarrifança d'una presó inquisitorial amb el
somriure d'alguns trets d'humor. No ens está
bé parlar de la traducció.

per

fugir

de la

una

RAMON MUNTANER, La Barcelona vuitcen
lista (Llibreria Catalónia).
Dir-se Ramon
Muntaner quan se semen afieions histórique.s
fóra d'una feixuga responsabilitat si l'autor
d'aquest llibre tingués grans ambicions. El
seu propósit, pero, ha estat de donar una
mena de catáleg d'esdeveniments, personalitats
i costums de la Barcelona del segle passat,
relació abreujada de fets despullats de tot
comentan. L'obra, així, es decanta a l'eixu
tesa, perill menor que el de la literatura me
diocre i pretensiosa. Aquesta tria de Ramon
Muntaner ens el fa apareixer, dones, com un
home discret, que ha escrit una obreta de
gran utilitat pel fet de posar a la ma alió
que cal cercar en obres disperses, voluminoses
o de difícil adquisició. Tot i l'eixutesa inven
tarial, més d'un barceloní s'emocionará f u
Ilejant-la. Lamentem, peró, la manca d'un ín
dex que facilitaría la recerca de dades.
—

Josep Pla, l'afortunat autor de Madrid,
assistia, abans d'ésser publicat aquest Ili
la intransigent i severa revisió de
bre,
proves que en feien el senyor josep Maria
Junoy i algun altre Josep Maria. El pobre
Pla veia com aquests Ii suprimien amb ha
pis blau tots els mots pintorescos que li són
tan cars. De sobte, en arribar a la pági
veure que Junoy li
82, ratlla 3, Pla
a

va

na

«en] de sac» rnolt es
caient i no va poder més. Bota del seu
seient i en un rampell de irebellió va cridar :
Juno)', pel més sagrat : suprimiu el
que vulgueu, pero no em toquen aquest
cul de sac.
anava

a

censurar un

En Pla ho deja...
En parlar l'altre día de la possibilitat que
En Ruyra fos víctima d'unes Gavarres lite
ráries, estávem molt lluny de voler insinuar,
com ha suposat algú, que posávem en dubte
el crédit comercial de l'empresa que ha edi
tat el llibre d'En Ruyra. Voltean senzilla
ment indicar que els autors no quedaven
satisfets després de publieat el llibre.
Val a dir que la font d'aquestes informa
cions és Josep Pla, que no parlava gaire bé
de la casa. Perd ara resulta que En Pla fa
elogis del seu editor. En I% está molt sa
tisfet, Millor.
Aixó vol dir. que no cal donar gaire crédit
a les dites de l'autor de Madrid. Sovint perd
la noció de la realitat : a vegades acaba per
creure que li han passat realment coses que
ha imaginat.
Un exemple : En Pla ha dit mil vegades
que en certa ocasió va trencar-se una cama.
Doncs bé, aix6 no és cert. Qui es va tran
car un cama jugant a futbol, fou el seu
gerrná En Pere Pla. I En Pere Pla us dirá
que el seu germá Josep esth ben convençut
que un día es va trencar una cama.
I que consti que fem espontániament
aquesta aclaració.
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LA BELLE VIE A BARCELONE
Per FRANCIS CARCO
del gran novel-lista francés. Explica les seves impressions i el que
els baixos fonds de Barcelona. Demani els tres últims números del
GRINGOIRE (a o'40 Ptes. cada un) que porten aquests interessants detalls.

Reportatges

va

veure en

LA

LLIBRERIA.
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DEL

galitat els seus béns a Palmira. Ella ven
gué la casa del padrí per tal d'esborrar
tot rastre del passat; de la vida i deis
actes d'una pobrissona Palmira, que no

tenien res a veure amb la gloriosa exqui
sidesa de la donya Palmira actual.
Per dins la seva nova casa, hauríeu to
pat a cada dues passes amb cortines sua
víssimes, amb plantes de saló gairebé im
palpables, amb miralls de dolç esclat, amb
mobles rars, duts qui sap d'on. La capa
de la Carina era feta d'una randa antiga.
Peró la gosseta, enyoradissa d'aquells me
sos de llibertat i de la niada de cadells
que l'atzar va dur-li, aprofitava totes les
avinenteses per sortir a barrejar-se amb
els companys del carrer.
Des del balcó, Palmira la va sorpendre
dues vegades en pie festeig; i totes dues
vegades se'n torná a dins vermella de gal
tes. Era tan pudorosa com a la primeria
de conviure amb don Nin, d'aleshores que
barrava el pas de la porta a Pamic, si
s'esqueía d'haver algun llum encés a la
cambra d'ella.
Va passar un any, varen passar dos
anys. Embriagats per l'amor auténtic, don
Nin i Palmira fluctuaven en el misteni
d'una llum trencada. Als veIns els emba
dalia aquella dama prudentment esquiva,
amb els seus veis rosats a l'estiu, amb els
seus abrigalls a l'hivern. Saludava amb
un cop de cap menut, am'b la má, sempre
enguantada de blanc. Palmira, definitiva
ment, era desarrelada d'aquells cansaladers
entre els quals havia nascut per error.
De sobte, en pie apoteosi, un pérfid
badall va obrir-li la boca, de bell nou.
—Potser torno a avorrir-me? —es pre

guntá esglaiada.
Sí; s'avorria. Un vel glaçat s'interposa
entre ella i la resta del /mal. Feia dos
anys que n'era distreta, paró l'espuma de
gel que se li passejava per la sang no
s'havia pas fos. Tant s'avorria ara amb
don Nin (aquel! home tan heme, una mi
va

FRANCESA

CENTRE, 8

I
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geniüt, fet i fet), com amb aquell es
queix d'home que es deja Rodrigo.
—Rodrigo!... Era tan senyor quan ens
várem conéixer
pensá amb un tremolí
de tendresa
Qui sap per on ronda, vo
ra d'aquella perduda? Que l'Angel de la
ca

—

—.

Guarda me li obri els ulls.
Les flors, els ocells i la gosseta perde
ren interés. Torná a nodrir el seu espe
rit amb els libres, negligits feia dos
anys. Els esdeveniments catastrófics, els
diálegs patétics, la munió de problemes
sentimentals de mal resoldre, eren en el
mateix lloc en cada novena, vius com el
primer dia. Ella, en canvi... ?qué li pas
saya a ella d'arriscat, de noble, d'extra
ordinari, dins l'aigua dormida d'aquella
peixera de color de rosa?
Ben cert que Rodrigo era poc home;
peró l'altre potser ho era massa, tan sen
zill. Vela les coses en bloc; passava per
alt els detalls íntima, els divins matisos
que Rodrigo destriava d'un cop d'ull,
amb la seva finor natural, d'aristócrata

de

mena.

—Ah, Rodrigo!...
Rodrigo tampoc no era feliç. El seu
companyonatge amb aquella noia nervio
sa

durá gaire. Ella era exi
tornar-s'hi. Ni a l'un ni a
els plaien les mateixes satisfac
les mateixes hores i Pencís es

i arrissada

gent i eh

no

va

l'altre no
cions a
marcí.
Amb les restes de la generosa oferta de
don Nin, ella va entornar-se'n a la seva
terna, on la casaren amb un campero]
eixut i negrenc, qui no deixá mal de do
nar grácies a la bona sort que li féu en
certar una muller de confiança.
Rodrigo aná vivint sol, en una plácida
mediocritat, força content de veure's lliu
re de tiranies femenines' car les dones
que ara tractava
eren fidels mitja ho
ra seguida i amb un no-res s'acontenta
ven.

(Acabará.)

