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L' eagarríacries

aquells moments.. Certament,

la caracterís
tica de l'home modern és ésser home de par
tit, peró és també una característica deis
pobles més madurs que el nostre, tenir un
observador en la premsa. L'experiment era
riou a
casa riostra, pero volem creure que

demostraren que hi ha liagut més
lógica en la nostra actuació que en la de
molts que tenen en el seu credo més quan
titat d'articles positius. No és pas l'escepti
cisme la nostra norma de conducta : la nos
tra fe en el país o en les esséncies liberals
ens ho
impedirien. Tampoé hem pretés ac
tuar de fiscal. Ens hen limitat a comentar
els fets, com observadors, des del nostre
textos

MIRADOR.
I salvant aquelles esséncies de catalanis
me i de l'esperit liberal, hern comentat els
fets amb una independéncia que, si ens
dona un gran marge de llibertat, ens impo
sa una
discipline més rígida que en qual

atenent

a

certes

indicacions,

a

haver-lo

ex

de la .Casa de l'Ardiaca on els dicta
havien donat allotjament. La multa,
petita, és molt significativa. i
encara que
pagament, detall que ens
ens fou exigit el
dona un carácter de víctima que afortunada
ment no
podrien ostentar altres publica

sevol periódic de ,partit. 1 la prova que el
nostre punt de vista i el to adoptat no to
pen amb la naturalesa de les coses, ens la
dóna el fet que durara aquest any, encara
més que l'any passat, han sortit en les nos
tres págines signatures de
tots els camps
polítics i ideológics.
.Creiem també necessari fer constar, a fi
d'evitar que algú es cregués amb dret a
exigir-nos més, que en tetes les circumstán
eles, tant si hi ha hagut censura com si hi
ha hagut un moment de respir, sempre hern
mantingut el mateix to. L'abdicado mo

pulsat
dors u

cions que han estat atabalades amb milers
i milers de pessetes de multes de fantasia.
Aquests tres són els tres únics entrebancs
del nostre segon any de vida ; val a dir
que no s6n gaires, amb un régim de prem
sa com el d'aquestes
latituds.
Entre les activitats que ens hem impo
sat, podriem citar el nostre concurs electo
ral, que en el seu temps fou un excellent
barómetre de la situació política a Cata

tenim la Redacció

dir descobertes, i la compenetrado perfecta
entre tots és l'obra millor que hem fet du
rant aquest any, i l'obra que assegura la
vida i el to del setmanari.
I no es pot din que des de fora hágim
tingut gaires entrebans. El procés d'un ex
poeta contra el nostre company Llates va
donar el resultat que tothom coneix i que
va
sorprendre a tothom. El procés va tenir
un
carácter polític que ens fa molt honor,
distinció que no agrairem mai prou al se
nyor Viura i al seu advocat senyor Sierra.
Perb aquest és l'aspecte polític visible del
prooés hi ha encara un altre aspecte més
térbol, i és la intervernoió, encara omnipo
tent en certes esteres, dels homes de la Dic
tadura. L'afer está encara sub judice.
L'altre entrebanc fou el procés de juris
dicció militar contra el nostre company Fe
liu Ellas per una caricatura referent als
Mossos de l'Esquadra, qüestió que encara
no está resolta.
En el ram de multes en portem una per
haver tractat amb poc respecte el Real
Cuerpo de la Nobleza, per haver conts-ibuit,

idees menys
saludar-nos

concretes que les nostres varen
amb certa irania. Els semblava que un set
manad no afiliat a cap partit, de to senzi
llament lliberal,no tenia cap sentit en

els

una

i els

Durant aquest any, el nostre eguip de
redacció s'ha vist augmentat per cinc com
panys nous que espontániament han volgut
collaborar amb nosaltres i han fet ami) nos
altres les seves primeres campanyes litera

publicació,

La

MIRADOR INDISCRET

lunya. Acostumats a fer votar la gent per
majá de concursos teatrals i humorístics,
en qué lOgica
era natural que durant l'any

d'haver estat convocades les
eleccions volguéssim portar a cap aquesta
prova, que fou de profitosos ensenyaments.
Les rnostres sessions de cinema han estat
continuades, suspeses i represes durant
l'any. Quan várem començar a fer sessions
especials de cinema oferint pellícules que no
era fácil de veure en els salons de cinema,
moltes, ironies. Pero
várem 4sser objecte
aquestes sessions no devien ésser cap cosa
posada fora de rao, quan una empresa enor
mement més poderosa que nosaltres va de
cidir copiar-les literalment. Várem fer cons
tar el fet i várem plegar i després les hem
represes en una forma més especialitzada
perqué si se'n fa una cada quinze dies, tam
bé se'n poden fer dues. I aquelles sessions
que al principi tejen somriure, sembla que
més imitadors i que aviat
encara tindran
ádhuc organitzaran sessions de cinema les
revistes professiornals deis gremis més allu
nyats de les coses artístiques.
Quant a projectes, no n'insinuarem cap,
perqué el principal projecte que tenim és
viure i afinar fins on ens sigui possible
aquest setmanari am b el concurs deis nos
tres subseriptors, lectors i anunciants cada
dia més nombrosos tots.
ment haurien

D'algunes ordres religioses sla dit so
vint que fomentaven matrimonis de joves
formals, peró poc afavorits de la fortuna,
amb noies de posició i ádhuc milionáries.
Sembla que darrerament l'as en aquest ram
pertanyent a una ordre que
era un religiós
no
fa gaires anys es construí un convent
prop d'una gran via ciutadana de la dreta de
l'Eixample, ordre que, en afers matrimo
nials, n'ha polvoritzada una altra que tam
bé té el seu convent a la dreta, peró Inés
a
prop de la ciutat atraiga. Tot canvia en
aquest món; i les darreres noticies sán que,
d'ençá que aquell religiós primerament allu
dit no és a Barcelona, l'as d'arranjar ma
trimonis pertany a una altra ordre impor
tada fa poc de Madrid.
Sigui com sigui, el cas és que a 13aroelo
na, en gairebé totes les noies víctisnes d'a
questes maquinacions són filies d'algun fa
bricant selfmademan, els matrimonis d'una
mena així tenen la virtut de topar amb l'opo
sició del pare, que voldria un gendre amb
fábrica i no pas
un passat de despatx o de
de tes de can Llibre i verbenes del Polo.
En tota familia que es troba en un cas
així, la mare i la noia són vots a favor del
gendre ; calia doncs que el pare es busqués
un
aliat.
Molts pares l'han trobat en un procura
dor, persona molt devota, el qual, d'acord
amb el pare, crida al pretendent a gendre
i li proposa una combinació d'aquest tipus :
—El senyor Tal consent al matrimoni amb
la condició que vusté ocupi un cárrec en el
negoci, pel qual cobrará tantes pessetes cada
mes. Pero, aixo sí, vosté ha d'interessar-hi
tants mils duros, el rendiment deis quals,
naturalment, augmentará el sou que el se
nyor Tal li fixa.
—Pero... el cas és que no puc disposar
d'aquesta quantitat.
—No s'apuri. Els padres que donen tan
tes garanties de vosté són inolt rics ; com
que vosté els mereix confiança, i el negoci
del senyor Tal també els en mereix, dema

ni'ls els diners. No li podran pas dir que no.
Sembla que el procediment está donara
resultats sonprenents.
•

Causa de crisi
«Amigos del Cine» de la set
passada al Cinema Avenida, abans
de la projecció de la pellícula Caín, va do
nar una conferéncia el senyor Amichatis, el
qual va din, entre altres coses, que la crisi
del teatre és deguda a qué la gent s'estima
més anar al cinema perqué a les fosques es
A la sessió

mana`

poden

fer

coses

que al

teatre farien

gonya.
Les manifestacions de l'esmentat Ami
chatis van guanyar-se una xiuladeta i un
pataleo, i el nombrós públic femení pre
sent a l'acte va trobar que el distinga autor
de vodevils era un senyor extremadament

galant.
Noia de socieíaí
La nota sensacional de la setmana, pels
cronistes de «societat», ha estat el casament
d'un fu i del senyor Foronda amb una tnoia

censura

es

produissin

contrastos que

que

ens

aixó

El violinista Manén, que n'havia fetes
dues
Acté i El cami del Sol—, assaja ara
una altra Opera, Neron.
L'altre dia, al Liceu, ell rnateix dirigia
els assaigs. La cosa no anaYa com el! volia.
—Més suau! Aixo s'ha d'executar corn si
fos una paVana!
deia als músics.
—Ja veig que resultará un Neron Lescaut
—

—

'

rondinar

—va

de

un

l'orquestra.

La compefilncía
Amb motiu de l'estrena de Neron
del Liceu, senyor Rodés, ha provat
un cop més que és l'únic de Barcelona capaç
de fer la pols al senyor Pich.
Heus aquí que, fa una quinzena de dies,
i 11 va
va cridar el capitost deis tramoistes
din:
—Mireu si al &posa hi ha unes decora
cions que vindran bé per al tercer acte ; fi
guren les patatumbes.
(tEn Pich
Pon potser s'hauria contentat
dient-ne les catapumbes.)
Sí, home, alló deis cristians del temps
del Quo vadis!

presari

—..

luego"

"Desde

L'escena a la lliberia católica La Hormi
ga de Oro. Parroquia, els elements més
significats de totes les parrOquies de Bar
celona i de fora. Començaments de l'any.
Epoca de comprar calendaris. El llibreter, un
borne alt i gros com un Sant Pau ; bigoti
retallat i cara de dengue vestit de paisá.
Llibres i més llibres. Vides de Sants a mils,
llibres de pietat a dojo. Calendaris... que

ja

s'acaben.

Entra
veu

de

beata piadosa parlant amb la
característica de la devoció.

una
nas

--Déu lo guard...
—13(éu la guard... Qué se li oferia?
—Que tindria calendaris d'aquests de pa
set... amb oracions?
senyora
respon molt atent i amb
molta unció el botiguer—, no la puc ser
vir... els he acabat. Pero miri, tingui, yeu,
aquí tinc aquests, que hi ha cuentos, chara
das, chascarrillos... cosa bona desde lue
go...
afegeix el botiguer ortódox assegu
rant a la dienta la bondat moral i material
del bloc.
a

la

galleda

Un conegut jugador de

futbol,

que passa

Un deis que acompanyava aquestes actrius
va dir :
—Mira, allí está S...
—Ah, si?—va dir una de les actrius—.
Qué simpático es! Y qué bien juega! Me
gustaría mucho conocerle. Por qué no le
dices si quiere bailar conmigo?
L'altre, per complaure-la, s'acosta al ju
gador alinda i Ii diu :
--tHola, S... Escolta : allá hi ha una xi..
cota que voldria ballar amb tu... Vina, que
te la

presentaré.

En S... clóna una ullada al seu voltant.
La seva mulles no deia una paraula. El
futbolista va respondre:
—Digues-li que no puc... Que moltes grár
cies... Que estic amb la meya donal...

han
no

No

ve

d'un patn

no

diguéssim unes normes estétiques des de la
política a les arts. Repassant la collecció, els

nombrosos amics que relliguen els números
d'aquest setmatnari observaran fácilment
que si ens creiem haver format una cobla i
pretetnem donar concerts, ens cal afinar més.
El nostre proposit és senzillament aquest.
Hem cregut necessari din tot aixo a fi de
una

disciplina

i

a

Darío de Regoyos, a més de deixar-nos
bona i admirable pintura, en morir, ens
va deixar un fill del qual es parlará. Revo
lucionari fins al capdamunt, cineasta i po
lemista, té les seves amistats entre els nos
tres joves pintors i escultors i es passa el dia
de colla amb uns i altres.
L'altre dia el jove Regoyos es trobava a
can Parés fent
visita amb el simpátic Juli
Soler i algun altre amic, quan va arribar
En Francesc Galí, el qual es ,posá a enrao
nar ami)
ells.
Soler va pensar que Regoyos i Galí potser
no es coneixien i digué :
—IPotser vostés no es coneixien ; el se
nyor és Francesc Galí...
—Ya lo creo que le conozco
respongué
Regoyos molt elogios—, si es el arquitecto
de la Sagrada Familia !
una

"

a

Associació d'idees

estones a la Granja Royal, hi era l'altra
nit amb la seva muller. En una taula allu
nyada hi havia tres distingides actrius d'una
companyia castellana que actua a Barcelona.

e'ris han es
tat dirigides suggestions noves encaminades
a
qué ens dediquéssim exclusivament a la
política o a la literatura. Segurament hau
ran cessat per sempre més aquelles sugges
tions• El nostre públic s'ha fat cárrec que
MIRADOR—ben ciar ho diu el seu nom—vol
ésser un observador de totes les nostres acti
vitats ciutadanes : la política, les Iletres, el
teatre, el cinema i les arts, i con-i a entre
mesos
una
mica d'indiscreció. La nostra
missiO és donar una unitat de criteri, com si

cenyirnos públicament

vies especials.
—Es que no hi deu h,aver hagut temps de
construir tramvies de primera.

Els,peus

—

situat. Pero cal reconéixer
és culpa nostra.
Durant aquest segon any

—

—

—

ens

—

gües,

dediquen espai

han estat camp de l'en
grescament de l'aristócrata de la casa, que
ha passat una estona deliciosa escrivint inoms
d'aquells que fan més d'una ratlla.
El dia del casament, l'església de la Mer
cé estava plena de gom a gom de gent que
esperava veure la gran parada de l'acompa
nyament, tan pie d'uniformes vistosos i ves
tits. de gran estil. Perqué, encara que les. fa
mílies deis nuvis tenien tot de malalts i la
oerimónia tingué lloc a l'oratori particular
de la casa del promés, hi llagué una altra
cerimónia pública a l'església de la Meroé,
i així els espectadors no quedaren defrau
dats en Ilurs ganes de comentar.
Eritremig del prolongado murmullo de
simpatía
com diu un cronista de «socie
tat»
que acollí la comitiva, han estat ca
çats caps de dikleg com aquest
—Tu, el germá de la núvia porta unifor
me de enginyer civil.
—Qui, En Ramon? Si no n'és! S'ha po
sat el del seu pare, que está malalt.
Un altre :
—Trobo que per venir de la Bonanova al
tram
carrer Arnple podien 'haver vingut en
coses,

—

ha servit, com
a tothom, per parlar de les matéries que fins
aleshores eren tema prohiba, pero el to no
ha variat. •No ens ha temptat la facilitat de
fer demagógia ni de servir al públic pirnyols
de gran tamany. Sempre hem preferit diri
gir-nos a un públic reduit
en opinió d'al
guns podríem da, escollit
que a una mul
titud partidista.
Durant el primer any de la nostra exis
téncia, moltes persones no varen arribar a
fer-se una idea exacta del carácter d'aquest
setmanari. Várem fer constar, en comrne
rar el nostre primer any de vida,
que el fet
de publicar amb el títol de «Mirador indis
cret» tres columnes escasses d'una literatura
coneguda amb el nom d'ecos, semblava que,
en l'espera d'alguns desdibuixava el carác
ter d'aquesta publicació. Durant un any,
aquelles tres columnes varen valer-nos una
reputació de setmanari humorístic. Actual
ment, no sabem per quin miracle, s'Ea ope,rat un canvi i tenim una fama de periOdic
serios que ens commou. I no obstant, nos
altres no hem variat. Potser les circurnstán
eles, 1 sobretot la caiguda de la Dictadura,
han permés que, clesfermant-se les llen

mentánia de la

ver

Els diaris que

aquestes

a

per meraveller a nosaltres ni a ningú, per?)
si les cartes que rebem constantment de
rnostren qúe existeixen uns amics de MIRA
nornbrosos
DOR, potser plaurá als nostres
amics que •passem balanç del segon any de
vida d'aquest setmanari.
va

sembla que no
está be voler votar.
ara

trimestre

de

Celebrem avui el rnostre segon aniversari,
l'entrada al nostre tercer any de vida. Ni
aquest fet, ni el de la nostra existéncia, són

Quan

Barcelona, dijous, 5 de Febrer, 1931
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Ricard Canals.— Estudi

per

a un

piafé desfinaf

a

la Casa de la Ciutaf
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reell

Wickmevsky. Al Japó, la gent ben edu
cada que havia pres una taga de te en com.
panyia del Mikado, o a la qual aquest per
sonatge els havia fet él favor de regalar-los
un
par 11 de peiks o un parell de faisans
d.aurats, eaperaven la mort de l'emperador
amb una santa resignació, i en el moment
que deixava d'existir es descondaven aque
llos armilles de seda tan precioses, s'apun
taven un sabre ben lluent al llombrígol,
apretaven tan fort con-i podien, i es feien
un trau al ventre d'una gran eficácia, i no
cal dir que la mort era imminent, o si es
vol sincronitzada.
Aquest costum de morir per guSt i per
acompany,ar una persona irnportant que 1-ea
fa d'una manera involuntária, representa
una práctica de societat massa delicada.
Ara, peró, acabo de llegir en el diari un
fet d'aquesta moral delicada. Es tracta d'un
actor rus anomenat
Wickmevsky, el qual
suicidat a Basilea, i ha escrit aquella
carta que s'acostuma a esoriure al jutge,
dient que es mata, cerqué no pot sobreviu
«després.
re a la Pavlova. lbiu l'actor que,
de la mort del nostre Cigne, la vida m'ha
semblat buida i sense cap motiu».
Jo no sé si aquest actor esteva positiva
ment enamorat de la dansarina, si en una
época s'hi havia volgut casar o havia desit
Jat tenir un fill natural amb aquella senyora
que cada nit es mona disfressada de digne
acomfpanyada de la música de Saint-Saens.
No sé si Wiclernevsky era d'aquells bornes
que Baudelaire afirmara que tenien la Huna
ficada dintre el cos, aptes naturalment per
tota mena de follies i d'assassinats compli
cadíssims. La carta que ha escrit als jutges
passió personal ni
no demostra una gran
una
anécdota concreta, tira més aviat cap
al cantó del fum i de la literatura imbécil.
El pobre actor rus ha fet un acte de trágica
galania que no li agrairá ningú, i fins la
impietat humana és molt •ossible que lle
gend la nova del suIcidi amb un somriure
rígid i planxat com un coll d'aletes.
El fet no deixa d'ésser curiós ; jo confesso
que 'la Pavlova, conceclint-li tata la flexi
bilitat, la millor grácia i la millor escola
que es vulgui, era una artista que no m'iba
emocionat mai ; si hagués viscut en el temps
de les cafrades i les bretolades tsaristes, i si
llagues estat un generalás rus amb Una
barba feta de fregálls de luxe, es gairebé se
gur que una tarda de primavera hauria fet
l'amor a la Pavlova i u hauria enviat un
cistell amb un gran ram de flors i maja dot
zena de Pollastres. Peró aixé ha hauria fet
només que per quedar lyé, perqué estic se-.
gur que la celestial dansarma no hauria
aconseguit la més mínima palpitació del
meu cor. Vistes les coses des del rneu món
d'ara, detesto en absolut l'art de la Pavlova.
Aquest art s'hauria pogut justificar en temps
de la Dama de les Camélies, i fins si yolen
en temps d'En Rius i Taulet.. Avui dia les
morts deis cignes són una farsa irritant, els
cignes ens comencen a molestar fins quan
són de debó, i quan nedén amb aquell aire
puritá de novicis an»nims. Prefenim les
oques als cignes ; són més sinceres, tenen
un to de gent del carrer més auténtic.
Peró l'actor Wiclemevsky no ho creia així,
el seu suicidi obeeix a tota una teoria, i a
a -mi
cm fa Pefecte d'un—gran sacei
-ro
mántic davant d'un món que .desapareix.
Encara hi ha en les sales de ball de Pa
rís, i en les tronades académies coreografi
queso de Montmartre, un bé de. Déu de noies
que tenen la medu•la guarnidá de l'iris, i
pensen a representar molts cignes morint-se,
estirant les carnes i els bragos i tocant la
punta del seti peu amb. la' punta de la bar
ba, i pensen amb un senyor de cabells
blancs que després de la falsificació del cigne,
els deixará catire un diamant com un cigró
dintre d'una copa de xampany avorrit i
suat i excessivament dolg.
Com aquestes
noies, n'hi ha ea totes les capitals d'Euro
pa, i •en tots els 'conservatoris i académies
de densa. Els teatrets i els musicehalls de
província les esperen amb els bragos oberts,
i les llágrirnes deis burots i les porteres es
tan impacients per consagrar-les. Tot aixé
és d'una delicadesa que fa fástk. Tot aixé
és possible que es curi una mica davant
del suicidi d'un actor rus que no pot sobre
viure a la mort deis eignes. Es possible que
els parlaments dictin Beis prohibint que les
noies de famílies necessitades es disfressin
de cap mena d'ocell i intentin falsificar la
mort damunt d'un escenari. La codicia in
ternacional está obligada a vetllar sobre
aquestes coses ; els pares i les mares també.
Jo no voldria pecar d'incorrecte davant de
o

ronja,

conegueren que eren f2US i
Cosiren fulles. de figuera i es

feren cenyidors.

de la ceba. Hl v.aig apendre molt. Al
vespre esteníem una manta sobre les bran
ques d'un arbre i nosaltres dormiem al des
sota, al ras, guardats de la rosada. Les pri_
meres nits, cm semblava que tots els estels
del cel cantaven amb els grills, i m'ador
mia amb un cap com un acordió, Atlesho
res
~lava que d'entre els pilars del.
pont de baix n'anava sortilit una llonga
nissa Ilarguíssim.a que s'enfilava munta
nya amunt fins que s'algava dreta, com
una
serp, a un pam de la meya boca. No
la vaig poder mossegar mal. Al metí, el

Génesi, 3-7.

L'eseola de Molías de Reí
Dármia nu,
els

com

rosats

granota morta,

una

amb

pel

sol matinal.
Vaig tocar-lo •amb el :peu :
—Mcirol Moro!
Aleá una gaita granada de sorra ; ester
nudá, i mirá el mar. El sol ja hi comeneava
nassos

.

Nudistes catalans
O

fent

botre de puntetes amb els seus ,peus lluents.
Es el primer nudista que vaig conéixer.
Parlárem de coses nostres. Es a dir : eh,
parlá. Del llac de Ginebra, de la platja de'
Cabo Juby, del fart de córrer de Xauen,
de Pan.ada a París a peu--amb 'En Pata
kot—i de la,seva á:parició a les piseines fran

rítmica

a

la

—Teéricament,

•

ceses..

—Els francesos? No-res, borne! Cala
ferro ! Són bienes... Nosaltres dúiem Ufl
mes de córrer
nus pels camps de Franga,
Estávem el que se'n diu ferms. Pugern a la
'palanca i jo marco el salt del pebre i Eii
Patakot el de la regaléssia.., T'asseguro que
van quedar clavats.
aix1:5 del inudisme...?
—Em ve d'«El Drapaire». Te'n recordes
d'«El Drapaire»? Era aquell dandi del «Qua
-tre Vents» que es duia tovalloleta a part
pels dits del peu... Va agafar la ceba de la
boxa. I un dia que féiem 'foeting pel Prat,
a les, envistes del riu vam trobar dues do
nes
nuetes coin sardines. Eren alemanyes.
Jo volia tormar-me'n perqué no sabia on
mirar, peré «El Drapaire»
va fer amic
i al cap de poc temps tot era1Zuhne i la
vida natural, i el riudisme, i qué sé jo
Res, que va deixar l'oficina, es va fer dra
paire—ofici d'aire lliure—i un bon dia em
convidá a anar a viure amb ell a un hort
que s'havia comprat sobre Molins de Rei.

mentat tres

xeu-vos

*

O

*

Es el primer nudista que vaig conlixer.
Va durar molts arlys que quan em parla
ven de nudisme veia él. Moro que del fons
d'una caldera saltava a la .blavor del mar...
•

Te'n dónes

vergonya?

Fa molt de temps d'aixé. I avui el 11U
disme ha esdevingut un fet important. Té
teta una literatura, una filosofia, una mís
tica, servides per un nombre molt conside
rable de revistes meravellosament Ilustra
des... Atanseu-vos a qualsevol quiosc de la
Rambla. Lachendes Leben, Sonia, Dei: Fi
garo, Licht-Land, Vivre. De
Lachendes Leben, a Barce
lona se'n venen aoo exem
plars. De Vivre, loe. En el
lloc d'honor deis quioscos
veureu 'els reportatges sobre
el nudisrne. Au pays des
hommes nus, Les culte de la
nudité, Un rnois chez les nu
distes... Tots preven de re
collir el vent que bufa d'Ale
manya, paradis del nudista.

Berlín, a Hamburg, a
Dresde, a Mannheim... per
A

tot! Koch i els seuS partida
ris tenen escoles, pares, pis

cines, freqüentats només pels

•

•

•

,

•
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Els

"Wandervager catalans

Som al Casa i Lleidatá. Avui els «Amics
del Sol» hi temen classe de rítmica.
.—E1 compa4 •rofessor actualment, és a
París. Es un ex-deixeble del germá de la
Duncan 1 ha creat amb els «Amics» aques_
ta
secció de rítmica, només tpel nostre es
plai, que ha estat admirada per altres dei
xebles de Duncan que han vingut a visi
-

ABRICS
La millor coilecció
Lis millors preus
Les millors classes

F.

VEHILS

VIDAL

tar-nos.

Els bornes van taus, cobert només el se
per un slip reduit .al mínimum. Les mies
duen unes túniques blanques que transCa
renten el cos.
Tots són joves, vistents, de pell colrada.
Evolucionen, descalgos, damunt el rno
saie d'una sala espaiosa.
—Tots som n•aturistes—ens explica un
d'ells—. Es a dir, vegetarians amics de l'ai
re, del sol, del mar...
O
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Abric Austrálla
AbrIc folro camussa
Trinxeres des de.
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75
90
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150
175
35
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PLOMES ANGLESES 20 ATES.
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'amb aquests

Plap d'Antoni López

¦%%

ta

Brava,

etc....

interlocutor está dinant—pa inte
taronges—assegut gairebé nu damunt
un
marge.
Amb el rired d'avui a l'Ateneu tot tan
tancat i amb calefacció, es deuen glaçar.
Un pinsá ve a picar les melles de pa.
El

meu

gral,

O

ve

Sófn gent po
lida, de dents blanques,
ull net i caben allisat 1 fi
com pél de conill. Duen
una rosa
de sol a cada
gaita que l'airet de mun
tanya no els la deixa apa
gar. Exhalen una frescor
de cosa viva, un xic em
badalida...
N'hi ha un que, amb
Nudistes al llac de Sant Maurici (Pireneu)
actitud• hierática, va res
seguint la •paret de puntetes i, de tant en
—Es un parroquiá de cada diumenge
tant, estén els bragos i fa una flexió lenta
em diu.
de genolls. Un altre es llenga en l'aire vi
El loCal és simple, peré ben decorat. Fan
brant d'energia. Un grup de nois i noies
bonic aquells cossos nus, de pell cofrade,
fa moviments de conjunt.
damunt el fons verd de la muntaya!
«Amics del Sol» som lliures com
—Ha costat molt que les ,companyes prac
el vent. No tenim local, ni Junta, ni caixa,
tiquessin el nudisme?
no-res! I fa molts anys que existim! Con
—No gaire. Totes saben que el vestit és
voquem les reunions per les sis del metí, a
una invenció supérflua i obscena. El pudor,
l'aire lliure. Qui tingui interés, que vingui!
una
forma de la perversió.
Els que assisteixen prenen els acords. I a
—Ben mirat, aquest color de pell que vos
l'excursió ve qui vol. Tant podem ésser
tés tenen vesteix molt...
tres, com trenta, com dos cents. Sempre
D'una tenda de campanya que está a
procurem que hi hagi déficit, Aixf que hi
dues passes en surt un xicot, també amb
ha una pesseta en cama es galta. Hem edi
slip, que ha passat la nit a la muntanya.
tat cançons de camí i conferéncies, que re
1Estem al gener.
partim gratuitament, i ho hem pagat deis
Sóc l'únic que vaig vestit i em sento ri
donatius voluntaris deis «Amics»...
dícul. Em sembla que estic fent trampa...
Des del meu re.có, com un Rei Herodes,
—Només de veure-us, hom es conveng
segueixo les evolucions d'una petitaSalo
tot seguit de la 'ostra boma fe. Peró hi ha
mé-plena' de grácia.
gent qué es creu que aixé del nadisme...
—La densa .plau als déus, amic. Digueu
—No pot •assar res. Que ha passat res,
me coses
de les vostres danses...
per ventura, en els pares nudistes d'Alema
—Més que una qüestió de múscul, la
nya o de França? La gent ignora que nos
nostra densa •és una qüesti6 d'espera...
altres som nudistes per higiene, per moral
Quina grácia té aquesta menuda!
i per estética. Les sensacions de vergonya o
—La densa en comú fa néixer un senti
de pecat davant el nu són irnpressions ar
ment de ,simpatia
tificials adquirides per atavisme. Cal alli
Un xicot obre una porta que dóna a un
berar-nos d'aquests prejudicis! El nudis_
pati i entra una alenada d'aire gelat que no
me fa fer un giravolt al Om, comença una
fa cap impressió a ningú.
nova
era. L'home moralment nu no será
--Escolteu. 1 el vostre camp nudista? El ni groller ni obscé, la dona no será coque
vostre Nackendorf?
ta. Hl haurá más simplicitat i més fran
Una renglera de noies avanga rítmica
quesa. La veritat va nua. Despulleu-vos
ment cap a nosaltres.
veureu quina setnsació de veritat, de Iliber
—.Ah ! Es al Palau!
tat...
---Al Palau?
Ha deixat la taronja encetada i un tros
—Sí. Al «Palau deis Amics del Sol».
de pa damunt Pherba. La pell del cos se li
ha envermellit un xic. El pinsá s'espera a
dos metres.
El paradis de can
—La inquietud sexual és la malaltia de
Pánima moderna. Nemés pot curar-se crac
Estació de La Floresta. Fem un xic de
ticant el nudisme. El nu absolut es cast.
marxa enrera i enfilem cap a .Cán
Bus
Mireu com al music-hall l'han reemplaçat
quets. Baixem per un corriol com una veta
pel mig-nu...
i arribem al fons de La vall. Uns filets d'ai
Torna a menjar i el pinsá s'atansa.
gua llisquen com serpetes 1 van trenant-se
A la feixa de baix 'aleguen els jgcs.
cantant en veu baixa. Fa un dia fred, tapat,
Tothom s'espayila pel dinar.
immébil. Només se sent la cangó del riu i la
Una columneta de fum s'enfila enlaire.
de les meves sabates sobre les pedres de la
—Tots són vegetarians?
riba.
—.Naturalment ! No tots, perb, són fru
Hl seran els nudistes? Fa mitja hora que
gívors.
caminern. S'alça un crit com una alosa i
--Esteu en contacte amb els nudistes de
s'ajoca en el silenci. Es d'un cagador. Som fora?
a la Font del Bon Pastor. Bevem-bi un raig
—Sí. El corresponsal de Vivre a Barce
d'aigua fresca.
lona ajuda ara a Iniciales, als «Amics del
—A Cá'n Galopa?
Sol» i a la Societat Naturista, en Pesforg
—Amunt, a má dreta.
conjunt per tal d'adquirir un camp pels vol..
Salten' la riera, passem per dessota la
tants de Barcelona, i si pot ésser prop del
casa i seguim enllá. Alto. Ha d'ésser per
mar, en poder practicar, sense por d'éss_r
aquí. Sentim unes dalles llunyanes, un xis
molestats, el nudisme integral. Aleshores
cle, tina veu sonora. Hi correm. Ja els te
veureu
Pembranzida que pendrá el movi
nim.
ment i els resultats magnífics del nostre sis
--Sí, sí. Aquestes tres feixes esealonades tema...
són el «Palau deis Amics del Sol». En l'una,'
Ha acabat de dinar. El pinsá alga el vol,
aplanada com una pista, honies a•b slip
,dibuixa una corona damunt el seu cap esbu
dones amb banyador corren rient darrera
llat d'apóstol i desapareix.
una pilota. En les altres.dues de mes amunt,
M'acomiado.
nois i noies, vestits també així, es lliuren
—Salut!
exercicis
a
de sueca.
—Sa'ut !
Es el Paradís de C'án Galopa.
Dues noies seuen a Pherba del °ami. A
—Dos dits de roba, pero. ja no és el nu
la motxilla es veuen figues, taronges, po
integral...
mes, pa integral...
--Avui passen eagadors .1 no volem con
Una d'elles crida :
I
per
jeure
al
Nu»,
filetes.
«Solárium del
—Maria 1 Vina aquí Oamb nosaltres, que
que és aquí sobre rnateix, no fa bo. No
estarem com unes reines!
més podem pendre el bany d'aire i de llüm.
--Era giro, i entre el fullam veig una si
Es un redactor d'Iniciales qui em parla.
Revista individualista, vegetariana •1 idista.
lueta d'home, nua i colada com la del po
La única que fa una campanya decidida a
brissó d'Assts, que cm crida :
favor del tnudisme integral.
—Salut! I no oblideu que Pesdevenidor
—Han tingut mal algun incident?
es nostre...
—Un company detingut unes guantes ho
JOAN ALAVIEDRA

O

Galopa

O

e

RRA

URODCINAL
freu el dolor
de ro nyo ns
perque
dissoli

rácid úric

O

Esfic

saliste! del

obtingwts smb
I'Ll12000NAL en lotS
resultsts
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res a Montgat,
i un
carrabiner a la frontera francesa. Peró hern
acameat nus als Pirineus—clavant les ten
des d'uns no nudistes franceses— i no pas
sá res. També hem fet nudisme integral,
bornes i dones en como, a Gavá, a la Cos

•

O

nudistes integrals. .Durcie
Nachtkeit nach Freiheit (Pel
nu a la llibertat) és el nou
evangeli de dos milions de
persones. Tothom parla de
Nudistes en un basquet. de Gava
la Freie Lebensgestaltung,
de la Nacktkultur, de la
Freilzórperkultur i el nom d'una revista,
Era al mes de juny..Jo treballava a «La
Maquinista» rebda.rit una aaaldera que hi Schiimst du Dich? (Te'n dónes vergonya?)
arriba a plantar cara. A més d'aquesta 1 de
havia al pati. Tot el sant dia dintre aquell
les esmentades, pels quioscos, estacions, lli
pou de ferro, .amb el sol al cap, ventant
breries' i biblioteques d'Alemanya, exhibint
cops•a tert i a dret. Entre el soroll i la calda
a llur portada fotografies de nu integral, hi
em
tornava boig. De tant en tant havia
ha,.' encara, Der Rhytmússucher, Ideal-ke
d'enfilar-me i treure el •cap al defora per
reSpirar. Aleshores, per damunt la parét- del bens Bund, Leben und Sonne, Die Schiin
heit, Neue sexual Ethik, A. S. A., Die Kór
pati, entre dues cases, vela el mar que•gus
perkultur in Film, Kultur-Album, Die Freu
pirejava com un braser de frescors. La bri
de. Die freie Kirirperkultur, Freie Lebens
seta tn'assecava •la suor deis ulls, i només
gestaltung, Die Nackt Kultur, Bewegung,
d'ensumar-la era venia •una esgarrifanga a
Lichtfreude, Schtinheit in Film... que ser
l'espinada.
veixen, totes, el culte del Freilichtpark.
Un dia no vaig poder més. Vaig saltar la
caldera, vaig saltar la paret, i vaig saltar A Berlín, al teatre Piscator, s'ha donat una
a
Paigua: A cada cábussó 'senda' una fres.. representació teatral amb artistes. completa
ment 11US. A Finlándia, a Dinamarca, a
coreta als ronyons i veia el solet com pagaya
SuIssa, a Rússia, els nudistes són a milers.
al fons i l'omplia de pedreria.
A Viena, fá uns tres anys, d'un tramvia es
--Eixint de l'aigua vaig anar a Molins
tant, tornant de Sohenbrunn, vaig veure un
de Rei. «El Drapaire» ja anava ben nu.
Mentre jo <cm despullava, me'l mirava de pare on llames i dones jugaven a pilota ben
nus. A Franga, a més a més de les melles
reüll pensant : «Si cm toca, li pego un cal
colónies escampades pel país, els nudistes te
bot com un tro.» Perb, no. S'ho prenia se
nen, prop de París, l'illa de Villennes (Ile
riosainent. Treballávem la terra, crecerá
Heureuse) on practiquen el nu.
vern el menjar
trencar avellanes, trinxar
I a Barcelona?
•lat, fer amanides
i em donava confe
réneies. Em va parlar del tomáquet, de la ta

tots.

getarians.

quilos...

*

Prácticament,

la ma
joria. Fem excursionisme 1, quan és pos
sible, caminem o acampem nus. Si aixé no
éspossible' ho fem amb slip. Som els pri.
mers que hem implantat aquesta práctica,
avui ja adoptada per altres collas. Hem
aconseguit que les nostres.companyes vin
guessin a Núria amb banyador.
—Wanderviigel catalans?
—Si, peró sense imitació. Espontánia
ment. Ens banyem, caminem i cantern com
ells perqta, aixé és natural i bel!. Com ells,
també, hem a•rritbat al nu
disme d'un.a manera na
tural. Una particularitat
de les •nostres excursions
és que ens proposem te
mes de conversa.
—Quins temes?
—Diversos. Per exem
pie, sobre indumentária,
massatge, declamació...
—Tartibé?
--A propósit! Per tal
que vegi que no som fa
nátics, li diré que Púnica
obra que hem representat
és El triomf de la carn,
de Russinyol, una sátira
del vegetárisrne. No cal
dir que ens fa molta grá
cia...
Qué diu, dones, Ches
terton, de la «ferotitát
vegetariana»? Deu pen
sar en Bennard Shaw...
En tot cas, aquesta fero
eitat jeuria dessota un
Ilenço1 de placidesa. Fi

platja

sol ens feia la rateta a la cara i ens havíem
de llevar. Desentumíem l'anatomia amb
quatre copets 1, així que ceEl Drapaire» ha
via acabat Pareció al sol—perqué ehl era un
xicot de creencies, saps?,—tornem-hi! Tot
el sant dia de pél a pél...
M'hi vaig estar fins a l'octubre, que va
venir un airet com una nimia. De tant en
tant em sentia una passadeta a Paixella o
als ronyons, i .em vaig arrongar.
Quatre mesos! Quatre meses sense veure
només que l'esquena d'algun pagés que
corria muntaya avall com un esperitat!
Quatre meses sense anar a cal .barber!
Quan vaig tornar a Barcelona havia aug

a

llarg interrogatori d'un

—Nudistes?
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Les dues clivtais
En aquests temps de confusió política tots
que
-ens veiem sovint sollicitats a dir el
pensem, i una de les coses que, a jutjar
per les preguntes que OT1S fan, excita més
la curiositat, és la contradicció que diuen
que hi ha entre l'agitació republicana de
Vambient polític de Madrid i la tranquillitat
aparent del de Barcelona.
Cada dia ens' sembla més arriscat voler
tenir una opini6 personal sobre aquests pro
blemes, essencialment empírics. Pero, cas
que aquella contradicció sigui certa, no tro
bem que sigui una novetat. Molt abans
d'ara havíem observat que l'aparell polítk
de Madrid i el de Barcelona no sán iguals
rutilen de la mateixa manera. 1 no creiern
Tu
que sigui degut a diferencies étniques i de
raga com es suposa massa sovint, sinó una
conseqüencia molt natural de la participa
ció diferent de les dues ciutats en el govern
d'Espanya, i en general, en la funció de
govermar.
A Madrid, com en. altres capitals d'Estat,
fa molt de temps que fer polítiCa és una
carrera. A Barcelona, aixo data de tan poc
temps, que potser no passa d'un quart de
.segle. La carrera política a Madrid té, com
totes les carreres, diferents gratis d'aseen
sió, de governador a ministre, que depenen
de la voluntat deis partits que formen els
Gaverns, i no del sufra,gi popular. La car
rera política a Barcelona no passa per l'es
cala dels nomenaments governatius ni sol
tenir com a terme normal un ministeri, sinó
que passa per cárrecs públics d'elecció po
pular que tenen com a terme natural un
lloc al Parlament. ,Els polítics de Madrid,
de cara a les qüestions de carácter general,
estan acostumats a manar el poble i es pre
paren per a *saber manar, mentre que els
de Barcelona estan més acostumats a pro
testar i tota l'autoritat els ve de la manera
de
com han sabut representar les protestes
la multitud. Els de Madrid saben que les
forces armades de l'Estat, exércit, guárdia
i ,policia, una vegada o altra han estat
ordres personás ;
o poden estar a les seves
pero els de Barcelona, sense cap excepció,
han estat sempre allunyats de tot contacte
amb aquelles foroes i les han hagudes de
elements estranys de coacció.
veure com
I. per últim, una part considerable de la
massa a Madrid depén, de manera directa
deis
'O indirecta, del funcionament regular
organismes polítics, 1. a Barcelona aquesta
part de la massa representa una proporció
modesta en el conjunt de la ciutat. Aixo fa
que els polítics de Madrid judiquin els esde
veniments públics segons les majors o me
facilitats d'arribar a governar i que
nors
.els de Barcelona els judiquin segons les ma
jors o menors facilitats de gu,anyar el vot
popular per administrar les Corporacions ca
talanes o representar aspiracions concretes
Catalunya al Parlament.
Si es tenen en compte aquestes diferen
cies, es pot compendre que a Madrid una
qüestió de régim palític o de forma de go
vern tingui la importáncia d'una cosa essen
ciar o de rúnica cosa veritablement essen
cial, i que preocupin molt menys les qües
tions concretes que en l'ordre social o poli
tic salen ésser el motiu de les nostres agi
tacions locals. Com també es pot compen
dre la contrária, o sigui, que a Barcelona
apassionin més les qüestions concretes de
la nostra vida pública que la del canvi de
?reglan o de govern. Aquest canvi pot ésser
per Madrid en un moment donat la solució
de tots els problemes vius que poden resu
mir-se en saber qui ha de governar ; pere
a Barcelona, vulguem o no, el que preocupa
la gran massa a l'hora d'aquest canvi és
pensar com voklrá entendre i tractar les nos
tres coses el que vingui a governar.
Valer suposar que si a Barcelona no hi
ha, com diuen, la mateixa agitado republi
cana que a Madrid és per manca de repu
blicans, vol dir no conéixer el pensament
polític de Barcelona. El que manca preci
sament aquí és sentiment monárquic. En
tetes les coses catalanes, durant alguns
anys hem viscut en república, dintre d'un
regim d'opinió que no ha tingut altra
font de sobirania que el sufragi. Durant el
temps de la dictadura, la poca gent de cara
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133

lora
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del
malal

preocupado
pero llevat de mitja

una

tissa de pau social ;
dotzena de famílies que conserven, per mo
tius tradicionals, un sentit fervor dinástic,
ni els comparses ni els caps que a Catalunya
van sostenir la dictadura, tenien per la mo
narquia altra devoció que l'agraiment d'un
poder transitori que no havien somiat mai
o
la protecció més o menys teórica d'un
parallamps. IEls mateixos homes de la Lliga,
bescantats perqué accepten la monarquia,
l'accepten pas per sentiment. Tothom
no
sap que del primer al darrer segueixen en
les coses estranyes al seu catalanisme la
máxima popular que val més boig conegut
que savi per conéixer. Si algun dia arribés
a
trontollar la monarquia, ens sembla difí
cil que sortís d'aquí molta gent a voler
jugar-se la vida per aguantar4a, encara que
en
pugui sortir més que molta a defensar
principis i coses, ,potser més coses que prin
dpis, que es pretengui confondre en un ma
teix trontollament.
El que hi ha és que el republicarnisme de
Madrid no respon exactament a les matei
xes causes
que el d'aquí, ni és de fet tan
permanenr. L'apareill polític de Madrid, que
és tal com l'hez/1 explicat, ha vingut rapo
sant des de gairebé sempre en una monar
quia que ha estat entesa a la manera d'un

poder personal, acceptat

a

grateient

com

Abundancia

a

única font de sobirania. El tbpic de valer
tenir una monarquia constitucional a l'an
glesa no ha passat mai d'un tópic. En les
agrupacions governameintals no hi ha un
partit ni un heme que ,pugui, ni vulgui, ni
sápiga habituar-se al mecanisme rígid i
automátic de la democrácia anglesa. El de
sig i la i•lusió hi són, perb la voluntat i el
sentiment fallen. Fins els homes més ben
intencionats, més allunyats de tot partidis
me, quan surten per necessitat patriótica
a
parlar en ciutadá al poble, salen pendre
una posició
que recolza en el poder perso
nal de la Corona, bé sigui per a fer-li avi
nent que ha governat amb error com si la
seva fundó fos governar, bé sigui per mal
parlar dels partits que no han sabut aju
dar-la. Ara s'ha romput el pacte tácit que
subordinava el funcionament normal de
l'aparen polític a l'acceptació del poder per
sona' de la monarquia, i com sempre que
hi ha ruptura de pacte, ha esclatat la baralla
sobre de qui en té la culpa. Aquesta ha
ralla és l'element passional de l'actual agi
tado republicana.
Per aixo és perfectament explicable el tet
que sonprén tanta gent, que un gran nom
bre d'antics monárquics i de fills o parents
d'antics monárquks nodreixin i donin el to
als actuals partits republicans. Aquesta si
tuado va definir-la en termes molt sentits
el vell polític conservador que, espurnejant
li els ulls, va renunciar en solemne reunió
pública a servir mai més senyors que ere
gués poe Ileials. Tan natural va semblar a
totharn que el vell governant digués que, en
governar, havia servit el seu senyor, que
també tothom va trabar just que el vell ser
vidor es queixés davant del ,poble dels greu
ges rebuts. Ningú no va pensar que dintre
d'un régim 'constitucional a l'anglesa cap
governant no creu que hagi estat ni pogut
ésser un servidor de la Corona, sino un
representant de la voluntat del_poble que el
rei d'Anglaterra, en nom de l'Estat, ha re
conegut amb un acte d'acatament a la sobi
rania del país. Un governant anglés en des
gracia es queixa del poble o del partit que
l'ha avorrit, i alguna vegada se'n va a de
manar el consol
de l'amistat regia que no
pot fer res més quc
; pere un
governant espanyol en desgrácia es queixa
de la Corona i se'n va a demanar el consol
del poble. Es natural, i és humá, i és inevi
table, viscudes així les coses, que en mo
•ments greus per la dignitat personal, els
vells servidors i els que es preparaven a

ésser-ho,

sentin
pas

avengant

un

poble

consol,

com

més,

a
en

prepia l'ofensa, i
lloc de demanar al

un
u demanin una revenja.
Tot aixo ,pot explicar en bona part, no
el republicanisme de Madrid, que en l'as
pecte doctrinal és com el de tot arreu, sino
aquella diferencia de vibrado que diuen que
hi ha entre l'opinió republicana de Madrid
i la de Barcelona. La doctrina més inofen
siva s'inflama si es posa en contacte amb
el foc d'una passió personal, i és evident
que aquesta passió no pot tenir a Barcelona
el mateix grau d'intensitat que a Madrid.
Els greuges d'aquí son tot d'una altra mena
que els greuges personals d'una ruptura de
pacte, i són d'u'na tal naturalesa que, sense
cap confianga en el régim que els ha pro
duit, la gent vacilla a posar massa confian
ga
que si no és cega no pot ésser opas
sionada—en el tracte futur d'un régim dis
tint.
No direm que estem convenguts d'haver
encertat una explicació que som tants a va
ler trabar. Pere des d'un punt de vista pura
ment objectiu, potser no estem molt lluny
de la veritat. El plet polític de Madrid, en
aquesta hora de plantejament, és dar i sen
zill, siguin quines siguin les derivacions fu
tures. Es tracta d'una lluita pel poder en
tre amics i adversaris de la monarquia que
—
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Mirani
difícil formar

persones
alguna cosa.
Heus aquí

que

pregunta com pot ésser
ministeri havent-hi tan
moren de ganes d'ésser

es

un
es

La constitució treballosa, l vida breu,
i la mort sobtada i fácil del
Ministeri frances presidit per M. Steeg ha
demostrat, un cap més i definitivament,
que a la Franga deis nostres dies els Go
Pierre Laval
verns de partit són inestables.
ha format un Ministeri de concentració que
s'ha presentat a la Cambra i ha obtingut
l'exit més falaguer. L'anterior concentra
ció, presidida per Tardieu, va tenir una vida
molt duradora. De manera que el Gabinet
Steeg ha fet el paper de mar parentesi en

primparada

personal

de

PIERRE LAVAL

a

•

El francls mitjá
tan
tes

3

xifres que passen per
téntiques Tardieu, que és amic de Laval,
rebé, diumenge de la setmana passada, ain
quanta
crides telefdniques d'altres tan
au

unes

:

una

tes

persones

nades al

plegar

que demanaven sser recoma
president del Consell, per arre
cartera o almenys una subsecre

nou

una

aquests pidolaires, set, més mo
humilment pel subsecreta
l'Ensenyament tdcnic.

taria. Entre

s'oferien

destos,
riat de

Elpreu de la glória
La comtessa de Noailles ha rebut la creu
de comendador de la Legió d'Honor. Amb
aquest motiu, ha estat impressionat un film
parlant, al !ardí de les Tulleries. La com

rien collisions violentes 431,1e paralitzarien eis
rodatges de la vida pública de la nació. An
glaterra, fins avui, és l'exemple típic d'aquest
sistema.
Pero a Franga mana el Parlament : ?qui
ha de fer de poder moderador? El ma
teix Parlament. Peró, de quina manera?
Automáticament •aquesta funció ha de cau
re sobre el poder ,,..xecutiu,
el Govern.
governant francés, no tan solament repre
senta el seu partit, sinó que, de fet, ha
d'arbitrar entre tots els partits represen
tats a la Carnbra. I la fórmula
que es presta més a la realit
zació d'aquest' comes és la del
Ministeri de concentració. I els
bornes anés aptes de presidir-los,
no
sán aquells que tenen l'es
perit de partit més ficat al cos ;
tot el contrari. Sino aquells que
saben més d'anar sois i d'har
inonitzar els interessos deis al
tres. Un governant francés té
més talla com més sap de coor
dinar coses més llunyanes. Es
tem
al si de la dernocrácia
menys

tessa, pro p d'un brolktdor, ha fet un discur
set. La cosa ha anat tan bé, que el director
d'escena, entrescat, abraça la comtessa. Un
deis presents diu :
—Quiina lastima! Tan bé que hauria
acabat la pe/acula amb aquesta abra çada.
—Per& qul dirien?—fa el director.
—Res—contesta la comtessa—. El meu
marit ja hi está acostumat. Sóc la dona més
abraçada de França.
•

El cafre de Woian
El

•

general Ludendorff

ha abandonat

la

política activa per dedicar-se a la propagan
da religiosa. No fa gaire deia en un discurs :
,«Alemanya només podrá pensar en la seva
regeneració quan el poble alemany hagi ab
jurat el catolicisme el protestantisme per

adorar els vells déus germánics.»
El vell general ha fundat una secta reli
giosa que practica el culte. de .1Vlotan, déu
molt conegut al cinqud pis del nostre Liceu.
Amb destinació a cementiri deis adeptes de
la nova secta anomenada Tannenberg Bund,
Ludenclorff ha comprat, al poble westfaliá
de Zeelenfeld, un gran terreny, contigu a /a
propietat que hi posseia. Han estat tants els
adeptes d'aquest poble que han abjurat del
luteratlisme, que el pastor s'ha queixat al
Concili de l'Església reformada, de la pro
paganda anti-cristiana de Ludendorff.
--Ja som perseguits com els primers cris
tians ; aviat tindrem mártirs i tot—deia el

Í

El programa de Pierre Laval : no tenir enemics a la
dreta, a l'esquerra, ni al centre.
(Caricatura del dibuixant d'Acció Francesa, J. Sennep).
els dos Governs, Tardieu i Laval. AixO,
dit en altres termes, vol dir que, a 'laye
vés del que sembla natural, a casa deis nos
tres veins els Ministeris homogenis són l'ele
ment transitar' i els de concentració, el per
rnanent. lEn una paraula, que a Franga,
quan es tracta de governar, cap partit no té
tre

l'última

Quin

en
saber-ho, excla
má:
—1 un boig aixi ha estat més poderós que
el mateix Kaiser, durant la guerra?
•

La «Divina Comédia" febcisfa
En la persona de Virgilio Florentino ha
sortit un émul modern del Dant. Segons
sembla, aquell poeta acaba d'escriure una
Divina Comedia l'heroi de la qual és Musso-*11ini. El poema podra titular-se, doncs, La
Mussolinada, seguint autoritzats exemples

coses,

és

com

es

de creure,

segueixen pel

ma

teix camí que fins ara, camina cap a Pes
micolament definitiu i la desaparició com
a gran forga
política.
Pero és que també els nitres partits, sen
se arribar a aquest extrem, es traben sub
dividits en tot de matisos, cadascun deis
quals compren unes guantes persones, i no
més per l'exquisit sentit de' convivencia so
cial, que ja 1des d'antic és peculiar de la
nació francesa, aquest esbocinarnent no
produeix gratis pertorbacions polítiques. Pe
ro la complexió del país hi está avesada, i
no
se'n segueix cap mal ; Franga segueix
essent de les nacions més solides del món.
iEn mig d'aquest sistema va poder guanyar
la guerra gran i deturar la davallada eco
nómica de la gran guerra. L'arbre es co
neix per la fruita.

epopeies.

Segons l'análisi que en fa L'Europe Nou
velle, expliquem l'argument del poema.
Dant, la V erge i el Soldat desconegut de

intervenció celestial que salvi
una
Déu envia a la terra l'arcángel Ga
briel i aquest designa Benito Mussolini com
a salvador.
L'acció del poema es descabdella entre
març de roro i octubre de 1922 ; acaba amb
la Marxa sobre Roma. Hi ha vint-i-set
cants. En el primer, després d'haver accep
tat Mussolinila seva missió, el diable s'es
parrassa per ial d'espantar els plans del sal
vador : fa anar un delegat seu a Vérsalles
i, per boca del president Wilson, insinua
que no ha estat Itedia la vencedora d'ibis
tría, sinó lugoestávia. En un altre cant,
l'ombra de Garibaldi apareix a D'Annunzio
i li demana que marxi a la conquista de
Fiume. El díable prova de llançar Giolitti
contra el grandiloqüent poetissimo, perd el
cel tramet a la terra un cor d'angels que
defensén él futur conquistador de Fiume.
A l'últim, abans de la Marxa sobre Roma,
Mussolini puja al cel i Déu mateix li fa
saber el brillant esdevenidor del feixisme
de la 'tenia católica. Després de la conquis
ta de la capital, s'obren les portes de la
hi surt el Papa a
basílica de Sant Pere
beneir la victdria definitiva del feixistne.
manen

Un dirigible

paraula.

l'origen d'aquest refinament de
democrácia?
El més 'visible, l'estat de liquidado ver
tiginosa en qué es troba el partit radical.
No tenint forga per eh l sol, ha de comptar.
per ésser Poder, amb els vots o dels socia
listes o de la dreta. Uns i altres són peri
liosos ; uns i altres poden esqueixar parcial
ment algunes branques dels radicals si s'es
tableixen contactes de oerta durada. I, final
ment, sempre es dona el dia que ambdós
plegats es posen d'acord i deixen els radi
cals sense base de sustentado. Exposat a
tants de terratremols, el ipartit radical, si les

general.
Un diputat centrista,

d'altres

Strom

*

i

ponderat.

I encara que aquesta consti
tució natural de Franga sigui
incodificable, no vol dir que no sigui ferina
i eficag. Tarnpoc hi ha codi constitucional a
Anglaterra. En canvi, a Espanya, en sobren.
Voklríem que els polítics c,atalans medi
tessin aquest esperit de la política francesa ;
aquest ésser compatibles els matisos amb el
conjunt. Aquest art d'aprofitar els homes
sense c'audicació per banda de ningú. Aques
ta circulació de la sang tan perfecta.
*

tercera

República?

*
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unes ganes molt vives de tenir un zepelín.
'Actualment, un dels principals collaboradors
del Dr. Eckener dóna un seguit de confe
rdncies a Rússia a fi de popularitzar 14 idea
i encoratjar les subscripcions obertes per tal
de construir el primer zeppelín rus, que por
tará el nom de Vorotxilov, en honor del co
poden arribar a una treva com poden aspi
n2issari de guerra.
rar, segons les relacions personals de cada
Alemanya, diu el Dr. Wilke, posará de
part, a resoldre el problema, si es fes neces
bona gana els seus thcnics i el seu utillatge
sari, amb elements propis d'un cap d'Estat. a disposició de Rússia, país on el dirigible
El plet polític de Barcelona és rnés complex
té un gran esdevenidor a cau&a de les di
i pot dependre en part, pero no exclusiva
mensions del seu territori i també perqul
ment, de la mateixa lluita pel poder, sense
la U. R. S. S. posseeix unes grans reserves
que pugui aspirar a una saludó amb aqueas
d'heli. Per la seva banda, la Societat Zep
mateixos elements de cop d'Estat que de
pelin podra comprar heli rus, que no li re
fet Ii sán estranys. Es possible que quan el
sultará tan car com l'americd.
Sembla que les conferéncies del Dr. Wilke
plet de Madrid acabi, el de Barcelona co
menci. 1 ningú no pot endevinar si, pel curs
han tingut molt d'dxit, tant que ja hi ha
fatal deis esdeveniments, els esforgos en part diuen—un milió de rubles recollits per a la
divergents de les dues ciutats acabaran junts construcció del Vorotxilov.
per donar la preferencia a redactar una nova
llei com a moderna vestimenta d'un vell es
Obres d'Arquitectura, Escultura,
perit o a estructurar amb un esperit nou
Pintura, etc. Antic i modern
demoorb.cia
govern
d'una
instruments
de
els
veritable.
AMADEU HURTADO

*

Endinsem-nos més en l'análisi del meca
nisme polític francés. Hi descabrirem tot
seguit particularitats rernarcables.
Es sabut que en tota democrácia, per da
munt dels partas i llurs topades, hi ha un
poder moderador ; una mena d'árbitre im
passible que, interpretant escrupolosament
la voluntat del país, dóna el Poder a un
d'ells amb exclusió deis altres, i, d'aquesta
manera, regula alió que d'altra manera se

de l'estiu de l'any pas
D'ençá del dia
el Graf Ze,ppelin del Dr. Ec
en qul
Iener volá sobre Moscou, els russos tenen
sat

*

Només així pot trobar-se cd'home» cada
moment. Ara mateix, Poincaré sembla de
finitivament retirat. Briand, a causa dels
seus anys, necessita trabar un successor en
aquesta missió d'alta política ; Tandieu, amb
tots els seus grans mérits, no és l'home
ideal. El seu excés de carácter organitza
dor fa que, sense voler, sigui home de corn
bat. No és de cap partit ; pero el congria al
seu voltant, sense valer, i també, sense vo
ler-ho eh, am'b un accentuat carácter con
servador. Mentalitat que no és essencial
ment de dreta, carácter que simpatitza cor
dialment amb les dretes.
I Briand, sembla, té posades totes les se
ves preferéncies en Pierre Laval. En un deis
últims Ministeris va donar-li la cartera de
justícia, perqué• pogués fer de vice-presi
dent del Consell. I en el darrer govern
Tandieu, amb la resolució que va donar a
la qüestió complicada de les assegurances
socials va fe-se coneixer com un persa
natge de primer rengle.
Ara, a la Cambra, ha obtingut el concurs
d'elements fins ara hostils '• és innegable. que
les seves dots d'atracció són forga remarca
bles. ?Será Pierre 'Laval de la fusta d'aquells
polítics que en aquest darrers grans anys,
plens deis esdeveniments de més magnitud
que recorda la historia, han fet la França de
la

*

,gregária d'Europa.

Per aixo Briand ha estat
me que ha governat més
de la
Franga. I es compren tarnbé
que, entrenat per aquest exer
cid, hagi pogut operar interna
cionalment amb l'extraordinária
habilitat diplomática que carac
teritza l'última etapa de la seva
vida.
En una democrácia, aquest
sistema de matisació i equilibri
dé petits grups és el que fa pos
sible el govern deis més aptes,
esdevinguts necessaris. Desapa
reix el perill de la demagegia i
el despotisme, perqué el gover
nant indiscutible nornés hi ar
riba a forga d'ésser comprensiu

1:

Rambla
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FELICITAT

LA

desesperadament, furiosament.; goig i
tura d'assaborir l'excelléncia d'.aquelles

Així que la senyoreta diu a l'aprenenta
que ha d'altar a dur anes auantes peces
de brodats perqué la senyora Pineda Hl la
que més II convingui, a la Menuda el cor ja
li fa un sale, de l'alegria. Cert que no és
el mateix estar-se tarites llores en aquell
recó del taller, llevant bastes i enfilant
nets (un de color per cada quinze de blancs),
en
troba algun
tan •avorrit, fora de quan
de forat massa just per passar-hi l'agulla.
D'un braçat, agafa el paquet, amb mira
r-11cm, perqué el paper en un no re

tripa,

Conte inédit de

tor
co

que teniu a l'abast de la má i que
una
força cruel no les deixa ésser vostres
Es distreu amb la claror d'un fanal de
castanyera, una mica solitari dins l'aureola
de la boirina capvespral ; castanyera de
barri de senyors„ vora la pina de Cata
Sort
lunya, fiairosa de pomes al caliu
que troba un pedrís de seguida ; no sap
ses

(11'1ustracions

que enamora! En canvi, les dones poden
vestir-se amb robes de seda i pintar-se els
llavis i dur capell, com ara aquelles se
nyores que miraven aparádors...
—Ja ho sap la teva mare que t'estás
aquí?—li diu una veu, ben a free, •i que
de bell antuvi la fa estremir. Es la Tere
sina, la yerma, de l'altre carrer, aprenenta
d'un enquadernador.
—No veus que treballo?—observa la Me

i sud.

Quina

.

delícia 1 Poder passejar, així, en
dia de feina, mentre tota la gent sol estar
quieta, treballant am'b por de Pencarregat,
que va amunt i avall fregant-se les mans
arnb
sée al front com tota la gent
que. té raó. Es a entrada de fose i els
aparadors Iluen ben encesos. Talment com
si anés amb tren, cada un deis aparadors
una
estació ; com aleshores que
ve a ésser
a casa seva tenien
el nen a dida i un diu
menge el van anar a velare. No foja ni ca
lor ni fred ; l'angánia nornés era alió de
no
saber estar-se de pensar que l'endemá
fóra dilluns i caldria seure de nou amb la
capsa dels granets a la falda, tan nueras
que us arriben a fer mal d'ulls.
La Menuda camina amb compte ; avul
al mildia ha plogut i tem que la •ullena
li travessi la sabata, poc o molt es
no
botzada. Fins estranyesa sent de veure els
,carrers tan
plens de persones que van i
venen amb aire de passejar ; tot de aojes
i mares, que no els falta res al damunt,
.s'aturen davant dels aparadors de pchs i
guants i collarets i arracades, amb ulls d'a
videsa, com si encara no en tinguessin
prou.
Tanmateix, ara ella també pot fer com
aquelles senyores : anar 'a poc a poc i atu
és
A casa la Pineda, rai!
rar-se si vol.
lluny ; i la. senyoreta, tan enfein.ada sem
pre, ni se n'adonará.
Tot passant, la Menuda veu de cua d'ull
la freda botiga, buida sempre, amb les qua
tre o cinc grans caixes de ferro a dins, i
unes altres de molt ..petites : guardioles amb
panys misteriosos que ningú del món no
podria obrir. Cert que fóra la que a ella li
hauria convingut ; no pas aquella altra,
de terrissa! Un cop era el .germá que li
feia fonedissos els céntims amb l'ajut d'un
mánec de Cunera ; l'altre dia la mare, que
buidava tota a fi d'anar a comprar café,
perqué havia vingut a veurels la tia de
Sans i, com que era divendres !...
Enllá !... Ara sí que veu un aparador
de debb, complet com un dinar de Nadal.
Moneders que ni de porcenana ; agulles de
pit ennuernadores '• collarets blaus, rosats,
negres. I aquell de davant de. tot? Senyor
.del cel! Com un raim, verdosenc, tornas
solat. I aquells altres, amb tot de llágrimes
.una
gran pedra al mig, com un confit. La
Menuda pensa que si per una d'aquelles
.sorts fos seu, no es podria estar de posar
se'l a la boca. Confits divins! Bornbons
alegres, traidors : com el que li va donar
la senyoreta un dia que estava de bona

•;;;;;^

va

per qué lel carnes li flaquegen. Per un
moment, li ha semblat com si l'enlluer
nessin els granets de vidre que enfila llores
i hores; quinze de blancs i un de color ;
i el brunzit de les máquinas de cosir ; i
aquella mena de baf agre de quan les ofi
dales planxen randes humils.
Peró de seguida es retorna.
Tanmateix és massa lluny a casa la Pi
neda! Si altre no, al taller esteu més abri
gats ; peró les hores van més a poc a poc ;
encara millor,
porqué així no has de tornar
tan aviat a casa i trobai--los que ja es ba
rallen ; i el nen plora sempre de mal de
ventre. I la ,mare, que t'ha dit que des
d'any nou comengarás a rentar els plats
tres cops a la setrnana ; i si no vas a dormir
de seguida, el fred se t'apodera ; per?) si
t'hi fan anar d'hora, sense bressolar el nen,
en
un no
res
torna a ésser demá ; i no
et val que de tant en tant sigui diumenge,
que no arriba mai i s'acaba de seguida!
A la tarda, al cinema, tot veient passar
senyors amb automóbils i 'ladres a dalt de
cavan 1 noies ploroses, mig
despullades, tot d'una et ve
aquell sotrac de recordar que
d'aquí a unes guantes hores
tornará a ésser el matí, per
enfilar granets, quinze de
blancs per cada un de color.
La Menuda, un moment,
preferiria éss.er qualsevol d'a
quelles estátues que fan tants

Mal de cor! Fredor i éscalfor alhora, de
peus. 1E1 mal és que avui, com que
a
és fora del taller, no tindrá el consol de
les altres tardes ; alló de poder sortir a com
prar el berenar de la senyoreta i Pencar
regat ; el consol d'escrostonar el tall de
formatge i devorar-ne una partícula, o de
passar la !lengua per la mica del pernil,
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DOMENECH,

nuda, ensenyant el paquet de brodats ; peró
es penedeix de seguida d'haver-ho dit ; un
pudor inexplicable, una mona de neeessitat,
eom
una
revenja, li fa corregir :—Per,
a

casa

volen pas

no

(farrera setmana.
La yerma resta

treballi ; és

que

palplantada

davant

S.

EN

C.

la
l'a

miga ; reflexiva perqué no l'entén bé.
—Ibones, qué farás?—interroga.

collegi particu
collegi ;
primer pis ; juguem al jardí cada

—Tornaré

lar,

en

tarda i
•

un

totes

a

un

les

nenes

van

—Uniforme?—repeteix

amb uniforme.

la verma amb els

ulls molt oberts per la sorpresa.
—Ja me'l fan—assegura la Menuda amb
un
gran aplom que ti calma el neguit que
sent per les própies afirmacions.
—Que heu tret la rifa?—insisteix l'altra,

de

com

esmerçará

de guardiola. Potser
de vidres de color, de la mer
un collaret
ceria de prop de casa? Encara li sobrarien
diners pel berenar, tal com li ha manat la
senyoreta. Llavors l'estómac insisteix ami>
exigent. Abans que tot,
seva reclarnació
calou
b
n
segon al mig d'aquell carrer
res

ebrteanat
ru.

aprenenta,
paquet així, era
un sot d'aigua bru

en

era

un

de valor !—i com
si parles per ella sola, va dient,
estremida :—Ja sé qué és aques
ta angúnia, sense ningú que et
faci companyia quan som pe
tits...
Es tan bona la má, que la
Menuda es sent alliberada de
tots els nusos que li trabaven el
cos. Ara sí que es troba cansa
da! Peró és tan cómoda aquella
má, que hi reclina la gaita com
un
coixí tebi. Pla que s'hi adormiria!
en
Fins li besa el cap del dit, tot aspre de les
punxad.es de l'agulla de cosir. Ara sí que
troba a faltar els renys!
La yeti de la senyoreta reprén amb la
mateixa dolcesa :
—Ara, ves ; ja s'acosta• l'hora de plegar.
Té ; agafa el tramvia i berena.
Prou que la Menuda li dina tot de grans
coses, peró són tantos i tan meravelloses
les sorpreses, que no li acut cap mot. Vinga
mirar la senyoreta amb ulls molt rodons
i

coses

la baluerna del mercat.
la manera del senyaI
d'un far, el Ilum d'una castanyera, no pas
tan esbarjosa com la de la plaça de Cata
lunya, perb envoltada per la mateixa flaire
ternptadora. Li comprará de tot•
Va i li compra de tot. Senyor del cel,
quina paperinada! Tots els de casa en po
dran menjar. Peró s'adona que no tindrá
prou resistencia per esperar-se. Allí, en
aquell banc una mica aombrat per la soca
de l'arbre que tapa el fanal, començará
la festa.
Desembolica la paperina. Cert que no
sap amb qué començar. Tanmateix, per una
poma al caliu ; dues alhora, fionges, rega
limoses, d'una embriagadora mel calenta.
Hi clava les dents. Senyor ! Quina mena
de fum tan saborós ; si gairebé la marejal...
I en aquella hora del vespre, enteladá
per la boirina suburbial que enlluenteix les
i esfuma i isola delicadament els
.voreres
fanals deis carrers, aquella persona de dotze
anys, invisible en la fosca, palpita abrigada
per l'ala de la felicitat, sota la resplendor
grans estels de l'hivern.
serena deis

ample, de vora
parpellejar,

tan

I

prou!

Surt del taller amb les dues monedes de
una
a
cada má. De tant
en tant les prern una mica porqué encara no
s'ho creu. Corre i corre. Ronda amunt, cap

plata regalades,

veu

a

ralfiada.
—No ; peró el papa és molt amic de l'amo
de la fábrica i guanya els diners que vol.
Ehl voldria que ens poséssim «barreta, perb
la •mama diu que li faria mal de cap. A mi
cm fan un abric blau
amb una flor de pell
al coll, i tinc un éollaret que é.s tot de raims
petits, ,amb una pedra al mig ben igual que
cona.
un

L'amiga observa,

amb

sornegueria

:

—Vés amb compte, quan surtis de casa
tan
mudada ; no t'entrebanquessis amb
aquella escala tan fosca!
—Es que canviarem de pis i tindrem mi
nyona
Com que els ulls de Paltra es fixen amb
obstinació en l'indret esbotzat de la sabata,
la Menuda mou el peu com si hi llagues
rebut una cremada. Interromp la relació
i increpa amb duresa :
—No t'ho creus?
—Totes aquestes mentides,. no són més
que enveja, perqué veus que estreno abric.
I se'n va sense més ni més, amb una
ganyota desdenyosa. La Menuda resta, der
rotada, amb l'amarguesa de les mentides
inútils, que no li han servit ni per fer pos
sible la i•lusió. Recull tan 'bé com pot el
paquet i s'aixeca del pedrís ; mirará uns
quants aparadors mes... Aleshores és quan
acut el pensament de comptar les peces
de brodats i és quan s'adona que de set
que en duia alomes li'n queden cinc...
De seguida de la breu rodesa de cap que
la fa recalcar-se a un pal de tramvia, pensa
que els brodats u hauran caigut entre els
estrips del paper. De segur que seran al
pedrís on seia, perqué han d'esser-hi, inevi
tablement ; perque necessita que hi siguin ;
perqué sí. Ja es figura la senyoreta punys
closos, crits, renys, esguards d'iracúndia. No
fóra un, eástig de Nostre Senyor per les
mentides de suara? Si gosés, s'agenollaria
i tot! Sap que pregant de cor un parenostre
a les Animetes, es troba qualsevol cosa per
duda...
Torna cap a la pina, a poc a poc, ru
miant el parenostre per les Animetes, que
s'estan molt tranquilles, ulls enlaire, co:n
si es banyessin, entre llames de cortó re
tallat, allí al teatret 'de sobre l'altar de la
parroquia. El banc ja s'acosta ; hi veu una
cosa blanca.
Senyor del oel, feu• la grácia
S'hi acosta d'un salt, i de tanta por com té
d'enganyar-se, acluca els ulls...
No res ; un paper qualsevol. No. A Nos
tre Senyor no li ha plagut perdonar-li les
mentides. Caldrá afrontar la ira de la se
nyoreta. Ves, com la dona que seu a dalt
del cavan, amb un vaixell a la má, som
riu, malgrat la fredor del vespre! Es felig :
no
ha perdut res ni sent mal de cor, ni
humitat a la planta deis peus ni alió d'ha
ver de tornar al taller,
com si
anéssiu per un carní que es va fent estret
i Inés estret, sonso poder tornar enrera,
mal se't cobreixi el cor i se't seguin les
carnes ; el
taller al capdavall del camí. I,
malgrat tot, seguir avant, amb l'eixonda
dissa a les orelles del gran tumult deis
camions, deis automóbils '• les pampallugues
als terrats, i el cec deis décims ; i la dona
de les bombos, a punt per les oriatures que
tenen tot el que volen només que ho se
nyalin amb el dit ; i la castanyera estar
rufada c.om una marquesa, i la noia que
crida els diaris amb vea de gegant. Tothom
feliç ; ningú més no ha perdut res, i tots
es
podrien posar a cantar! Ni aparadors
resplendents, ni la meravella de passejar
en
dia de feina. La Menuda torna ; torna,
sola entre la munió ; corre de tan d'esglai.
Entra a la botiga, puja per l'escala amb
els peus tan balbs que li fa l'efecte com
.

fataiment,

SORTIR

-

.
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a

sa la mare prou li ha dit que
havia estat plena de qui sap
quina meravella de dolços. No
els ha vist mai, peró més de
dues i més de tres vegades,
3
acostant-se hen ,be la capsa a
la cara, li ha semblat que des'.
cobria poc o molt la bona olor
d'aquelles llaminadures ir
reals ; eterna capsa buida,
temptadora, enganyadora ; fe
licitat inabastablel
La Menuda s'esgarrifa de
pensar que aquella estátua que
seu
a
dalt de cavan va tota
ama i
que rep la humitat del
vespre. A més, és un pecat
mortal ; si el senyor vicari,
de la doctrina, sabés que la mira figu
El! que .s'enfu
reu-vos corn la renyaria!
risma perqué sap que sortint de la lliçó
dels diumenges, la mamada se li'n va al
cinema a veure corn els xieots i les noies
Cert que a la Menuda li faria
es besen.
fástic que els llavis d'algú se li acostessin
als setas! L'altra aprenenta, que ja té ca
torze anys i festeja, li ha dit que no hi
enten perqué encara no és dona ; que en
cara
té les cantes primes i no gens de pit.
No ; de pit, no gens ; quina diferencia entre
la dona del cavall i ella! Si més aviat el
té com el de Phorne de l'altre costat de
de
la plaça, que atura aquell gran cavan
carro per la regna!
d•De debb seran tan diferents com diuen
les oficiales, els homes de les dones? El se
es
nyor vicari prou que els diu que no
deixin acostar els xicots! Peró els xicots
vegades fan
tenen força i són valents, i de
de lletjor
tenen
una
mena
de
pedra
i
•cops

DE
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caure

ta. Eren

dalt de les
baranes de la plaça. Ben cert
que la del cavan s'assembla a
la figura pintada a la capsa
deis fils, de casa, la qual cap

cap

punxa l'enteniment la

u

no

--Quan jo

mitges apedaçades.

Ja

interrogació confusa
aquell tresor. No

pot dir

no

anant amb

li cabia a la boca
lluna ; enorme, que
que li enroentí la llengua arnb una mena
de licor imprevist, terrible i perfumat, que
va
fer-la ennuegar.
De segur que si en tingués a casa, no
Ii farien basqueig com la pega-dolça deis
diumenges, bo i asseguda al cinema, amb
les companyes, i el nen a la falda. Es aleS
hores quan l'estémac de la Menuda, a l'e
vocació de les naminaduras, insinua la pri
reclamació enérgica d'estómac d'in
mera
fant de dotze anys, que duu els cabells
tallats amb escales, genolls encara nuosos

al Poble Sec.

Nogués)

res més ; peró
cal. El rostre de la
senyoreta esdevé més seriós ;
mana, molt eixuta :
—V in a.
Se l'emporfa al recambró deis
mostraris. L'una davant de l'al
tra ; la má de la senyoreta s'al
xeca ; la Menuda torna a dotare
els ulls. 1 ves, que la má se li
posa a la gaita, perb sense gens
de violéncia, ans bé diríeu que
és un afalac ; má desvesada,
que també tremola psoc o molt.
La Menuda obre els ulls, enca
ra
més espaorelida que abans,
i s'adona del bell somriure de
la senyoreta.

ja

tarnpoc

r

Xavier

de

si no tingués peus, i aquell bategar furiós
del cor dins la mica de vestit enconga,
posat de gairell ; l'ombra de cendra entorn
deis ulls frisats, la maranya dels cabells,
el tros de puny de la garibaldina que surt
mig pam per sota la mánega...
La senyoreta se li acosta i u pregunta
molt sedosa :
—Quina ha triat, la sonyora Pineda?
Cap resposta ; només un trernolor als ulls
i l'intent de somriure al llavi.
Fins que articula, arnb rnés o
menys dificultat :
—N'he... n'he perdut dues
i

de

MIQUEL LLOR

Faci exercící!
LA vida sedentaria precipita la
voste

no

fa exercici,

es

senectut.— Si
tornara vell abans

?'hoya.

PENSI, amb just horror,

en l'obesitat i en tots
els mals consegiients.—Previngui's, doncs,
contra la seva decadIncia física. Mantingui l'agi
litat, el pes normal i una bona circulació de sang
(en una paraula, la salut), fent exercici amb un
motor «Master».

UN quart

?'hora d'exercici amlj un «Master»
equival a tres hores del seu esport predi
lecte, amb l'avantatge que el primer no produeix
fatiga i pot practicar-lo a casa, en saltar del ilit.
Ningú pot dir que no té temps per a fer
cici «Master».
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