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tres actes

estrenada durant l'actual temporada

Es Celia la crisi del Teatre catalh?
Crisi de públic? Crisi d'autors?
El que és cert és que cada país es
plany del mateix. I també és cert que a
Barcelona funcionen tres teatres cata
lans que entre tots representen aquesta
branca de la literatura catalana en tots
els aspectes. Només ens manca, potser,
un teatre d'avantguarda, perb és aquest
un
altre afer que és possible que un dia
sigui suscitat en aquestes columnes.
Cal primer, sembla, conéixer el gust
del públic i les seves preferéncies, i aixb
os
proposa MIRADOR amb aquest con
curs. Es possible que el resultat del su
fragi popular demostri que el gust pú
blic está corromput. En tot cas, l'análisi
del total del tres escrutinis i del resultat
que doni cada •teatre ha d'ésser molt
interessant. Aixb és innegable.
Cada teatre sap quins autors es man
tenen més temps al cartell, peno és in
dubtable que la fama d'un autor pot
influenciar aquest resultat. Més interes
—tal com
sant ha d'ésser que el
s'estableix en el concurs de MIRADOR
voti no autors, sino títols d'obres. Una
votado en aquest sentit pot indicar la
tendéncia del públic a favor del drama o
de la comédia.
Creiem que un concurs d'aquesta mena
ha de tenir un valor d'orientació. I en
cara que el resultat fos molt cabtic, no
cal oblidar que l'essencial és revifar l'in
terés al voltant del Teatre catalá.
No es tracta d'un premi d'estimul als
autors, perqué el donem a una obra es
trenada : es tracta d'estimular el públic
i de posar-lo en situació de pronunciar
se, d'escollir una obra.
La importancia del nombre de vots
que es reculli dirá si el públic va o no
d'esma al teatre. Una nodrida votació,
per extravagant que fos el resultat, de
mostraría l'interés del públic. L'absten
cionisme seria el pitjor resultat. Cal que
els amics del nostre Teatre pensin que
no votant contribueixen a la confusió i
a fer triomfar una obra mediocre. L'in
teressant és que tothom voti amb les
seves

(Novetats).
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de les dites paneres i el major ordre
de la votació.
Un cop acabada aquesta, els guár
d'es es faran cárrec deis butlletins de
vot recollits, i degudament empaque-,
tats 1 lacrats després de comptats, eh;
faran a mans del senyor Ribé, qui s'ha
volgut encarregar de guardar-los fins
el dia de l'escrutini. Damunt cada
paquet constará, no solament el nom
bre de vots, sinó el nom del teatre on
han estat emesos, amb la signatura
del representant de l'empresa. El dia
de l'escrutini, el senyor Ribé lliurará
a MIRADOR tots els paquets, contra
rebut en el qual constalá llur nombre
total, procedéncia i nombre de vots
contingut en cada paquet.
MIRADOR agraeix profundament al
senyor Ribé la desinteressada coope
ració al nostre projecte, la qual cons

fislu-e-ix-,-no—solament
G. il. Mántua

sinó també
el públic.

una

sólida

Dins el pueblo espanol de la vinent Ex
Internacional de Barcelona hom tin
drá ocasió d'admirar una botiga de fabri
cado de xocolata a la pedra, al front de la
qual hi haurá el nostre estimat amic el
centaure J. V. Foix. Es tracta d'un establi
ment que será installat a l'estil del segle
XVIII catalá, i duré de nom La Occitana.
(No en podia tenir d'altre tractant-se d'En
Foix.) Un hernie vestit a la manera del Car
rasclet, amb uns braços ben fornits, fabri
cará el Jlamí damunt la pedra, i unes gen
tils xicotetes de quinze anys abillades a la
moda del XVIII el despatxaran als visitants.
Foix vigilará la venda.

La placa que hi ha a la porta del conso
lat turc está escrita
encara
en carác
ters completament i complicadament ara
bics, malgrat la reforma alfabética implan
tada no fa gaire a Turquia.
El cert és que el senyor cbnsol ha estat
cridat a Angora. Actualment a la república
de Rema! tothom 1s escolar. Molts dignes
diputats hi ha que estan, com escolars, en
feinadfssims amb el seu «narro». L'adopció
de Palfabet llatf ha portat moltes complica
cions. En els ministeris i en les Cambres
funcionen aules per a la instrucció en les
noves beceroles de moltes personalitats.
Per assistir a una clase d'aquestes sortirá
probablement aviat cap a Turquia el chnsol
—
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actes i set
estrenada al
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en

tres
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(Espanyol).
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a

Xenius, la Humanitat i eh formatges
«La Humanitat es divideix en dues clas
ses : Uns, els que es creuen que el formatge
és un menjar, i els altres, els que creuen
que és un postre.»
Aixó ho va dir Xenius des del famós
«Glossari» de La Vea i en aquells temps
venturosos ja s'hi va fer la barrila del cas.
Ara, el senyor Eugenio d'Ors, gran cam
pió !del ,rescalfat, ha servit al s seus lectors
de Madrid una acurada traducció del seu
profund pensament d'aleshores.
Gustavo Pittaluga, no obstant, ha deseo
bert que a més a més de les dues menes de
gent en qué, segons l'autor de La Be, Plan
tada, es divideix la Humanitat, encara n'hi
ha una altra.
Sí
va dir —; hay los que creen que
Eugenio d'Ors es un queso.
—

—

que en sabien un niu de fer saltar
els diners a la gent. Tenien uns espíes molt
Ilestos, i encara no sabien que ací o allá hi
havia un ocell disposat a deixar-se plomar,
hi quejen a sobre diligents, i en un tres i
no-res me'l deixaven
de cara a la paret.
Anit passada van saber que acf a Olot
hi havia aquest Naçari tan curt de gam
bals ; aquest matf han comparegut ami.) els
autombbils, com uns senyorassos.
Abans de dinar han iniciat d'arnagatotis una
partida de baccarat; havent dinat l'han re
prés, i a les set del vespre aquest desgra
ciat ja no tenia ni un clau. Quan s'ha ado
nat que tots plegats no eren sinó una banda
de timadors que jugaven avinguts per a plo
mar-lo, ells ja havien agafat tots els equi
patges i damunt el automóbil ja eren casan(
de la frontera. Li han fet saltar 30 mil du
ros, segons diu. Li han rnarxat encara no
fa un quart.
1 el probre home anava amunt i avall, i
continuava :
Pocavergonyes! Lladres de camina' !...
El bo del cas fou que amb la pressa de
desaparéixer, els jugadors agafaren d'una
revolada totes les maletes que trobaren a
má, creguts que totes eren seves, i entre
elles la de Joan Sacs, amb la conferéncia
contra l'avantguardisme a dins, mentre el
nostre home contemplava embaladit el pai
satge olotf.
El resultat fou que la conferbncia, natu
ralment, hagué de suspendre's, que es va
ren creuar un segult de telegrames entre
Olot i les primeres viles frontereres'de Fran
ca, i que finalment la maleta de Joan Sacs
fou rescatada, i els olotins, amb retard, als
quinze dies pogueren escoltar la seva em
bestida contra Pavantguardisme.

•seus

—

La cursilería es toca
amb l'avantguardisme
La mort de

Barradas,
pau reposi,
una vegada més que

ha

en

posat de manifest
hi ha

no

de més endarrerit i anacrbnic que
Pavantguardisme, i que la carrincloneria és
patrimoni principal dels que es pensen ha
ver vingut al món per espaterrar. Qualsevol
homenatge a Rafael Barradas hauria e:itat
una cosa digna, menys aquesta processó cur
si escullera en111 per a Ilanlar quatre vio
letes i un pom de siemprevivas a mar anen
tre es pronunciaven quatre mots amb aire
de transcendentalisme. Completament cursi
i fora de to, perd molt a to amb els orga
nitzadors
no diem amb els que s'hi va
ren enganxar.
Són gent
ens deja un que els va
veure passar
que de tan avancats que vo
ten ser, resulten ultraromántics. Está bé
que diguin que la Rosó queda carrinclona
i tronada, peró no sé pas qué hi guanyen
si a ells els cau la baya sentint el tango
poca-solta de Ramona!
res

—

—

—

—

1.

M. de

Heráldica

Sagarra

La tia d'América,
comédia en tres actes,
estrenada al mes d'oc
tubre (Novetats).

El curs que ha començat a dictar al Pa
raninf de la Universitat Central l'Ortega i
Gasset (i del qual en parlarem un altre dia),
ha tingut un brillantíssim éxit d'inaugu
ració.
Com es Ilegeix a les gazetilles, el local
era

insuficient. Literats, artistes, curiosos,

alumnes,

dames i cavallers i ádhuc dames
del gran món s'apretaven per a escoltar al
filósof «Qué es Filosofía».
Dames del gran món, hem dit.
Pero
ha dit algo, a proposit d'aquesta inaugu
roció
caldria esbrinar-ho bé ; perqué hom
sospita que hi ha truco.
Qué diu ara?
Sí ; diuen si está molt ben disposta,
paramentada i caracteritzada la comparse
ria...
Home! Aixó ja fora massa filosofia.
No, home! Aix6 ja és sociologia!
—

—

—

(Novetats).

f.

la pedra

Diplomática
Dones, dones,

A la página 5 d'aquest •mateix núme
ro donem les bases per les quals es re
geix el «Premi MIRADOR».
A fi que el públic tingui temps de pen
sar-s'hi, publiquem la Ilista d'obres que
poden ésser votades.
Volem esperar de tots els bons aficio
nats al teatre catalá que pendran el ma
jor interés en la votació. Com més nom
bre total de vots es reuneixi, més ins
tructiu será el resultat de l'escrutini.
A fi de garantir la puresa del sufra
gi, en les paneres de la votació del
"Premi MIRADOR" collocades en els
teatres Espanyol, Novetats i Romea, a
més a més deis representants que les
empreses respectives hl vulguin tenir
dels del nostre setmanari, el cap de
la Guardia Urbana, seyor Ribé, degu
dament autoritzat per l'alcalde, ha
tingut rátenció d'oferir el nombre ne
cessari de guárdies per a la vigiláncia

a

posició

—

•

drama

obra

ptIblic

tambors,

Pirateries,

a una

gadors

•

"La OccitanaIf, fabrica

Caries Soldevila

--

—

L'ajudant del
ra, vodevil en

ma
tres

actes, estrenat al mes
de febrer (Espanyol).

—

—

Joan Sacs i una banda
de jugadors de "baccarat"
Joan

agafar el tren i se'n va anar
donar una conferéncia sobre
l'avantguardisme i les seves flaques. Por
tava a la maleta setanta tres quartilles es
entes, que representaven tot un pa de Iletra
i un sarro de cbdols per als fidels de la
secta. Ehl que arriba a l'hotel, deixa la ma
leta al peu del bureau, tot esperant que li
assenyalin cambra,
surt al carrer a pen
dre vistes.
Al cap de cinc minuts entra i es troba amb
un
home tot enfurismat que anava amunt
i avall del hall amb unes grans passes de
desesperat, les mans al darrera, escabellat
i els ulls fora de les conques.
Joan Sacs que s'hi acosta amb aquel] aire
que sap fer de fer veure que ve de l'hort i
me li diu :
I dones, qué us passa, bon home? Us
veig moit excitat. Aixb no us pot ser bo per
la salut.
L'altre no en feia cas. Continuava amunt
avall, o parlava tot sol.
No m'agafaran pas mai més, us ho
ben asseguro. Quina pandilla de Iladres! 1
m'está bé per ase. Per& será la darrera ve
gada... Si en pogués atrapar un...1! !
I l'hcrme feia xerricar les dents d'una ma
nera tan esfereidora que Joan Sacs n'esta
va
tot estremit.
Un altre viatger li va contar l'esdevin
gut. Semblava que per la part de França,
corria una banda de ju
arran de frontera,
cap

fosep

Vallesca

La

bruixa

blava,

obra en tres actes, es
trenada al mes de fe
brer (Romea).

a

Sacs
Olot

va

a

El poliglotisme de Farran i Mayoral
No fa gaire que La Veu, en la seva sec
ció literaria, anunciava que el senyor Far
ran i Mayoral «collaborará en
francés» a la
Revue de Catalogne.
Trobem perfectament natural i lógic que
un
escriptor literahnent sólid.com Farran i
Mayoral escrigui a la revista que s'anuncia.
El que ens crida l'atenció és, peró, que es
faci constar que «collaborará en francés».
Probablement aixb és perqué hoan distin
geixi entre el senyor Farran que, segons
diu eh, sap esoriure en francés literari,
aquells altres collaboradors de la Revue de
Catalogne, de segona categoria, als quals
els hauran de traduir els articles.
El senyor Farran i Mayoral és, dones, un
heme de molta cultura. Recordem que en
certa ocasió en qué fou invitat a collaborar
a la Gaceta Literaria, de Madrid, va mani
festar al seu director, que a dl tant li era
escriure en catalá com en castellá com en
francés.
Per propia confessió sabem, doncs, que el
senyor Parran domina literáriament tres
idiomes el catalá, el castellá i el francés.
I si no fos porqué Carles Riba no el perd de
vista, dina també que domina el grec.
Qué espera, doncs, la nostra gent per Ile
gir en un sol idioma a un autor que en do
mina tres i mig?
Decididament, el senyor Farran i Mayo
ral és un incomprés per la nostra generad&
Esperem que la posteritat será més cari
tativa.
•

El monopoli deis pans

—

juli Vallmitjana

Qui
mi...,

és amb
comédia dra
mática en tres actes,
estrenada al mes de
gener (Novetats).

ajut valuós,
garantía davant
un

Ramon

Vinyes

no

—

Paneuropeisme, pancatalanisme, panocoi
tanisme, panuniversalisme... Quan sentiu
parlar de qualsevol d'aquests pans, de
guida veureu sortir de trascant6, com una
ombra, la figura de J. V. Foix. as l'abasse
gador de tots els pans.
Ho és tant d'abassegador de pans
se

—

—

ens deia l'altre dia un amics —, que el pa
de pessic rnés acreditat de tot Barcelona és
el de la seva confiteria de la plaga Major
de Sarria, i fas he esbrinat que J. V. Foix,
en
secret, és l'orientador d'aquella revista
de sacristía que se'n diu El Pan de los Po
bres.
•
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En Mattrici Vilumara fa trenta o quaran
ta anys que de la una de la nit fas les

quatre de la matinada fa penya

a l'estanc
de Sant Pau. A peu dret i fu
mant caliqvenyos, el mestre escenógraf par
la, ami> la seva veu de corneH, del que sap
i del que no sap. I sempre té raó. L'altra
nit entré un client
Una capsa de llumins de cinc
de
maná.
S'han acabat.
Passi-ho bé...
Poe després En Vilumara, dient que tor
nava de seguidá, sortí del estanc. Plovia
bots i barrals. Un quart d'hora més tand
torné a entrar En Vilumara, xop, xop, xop.
On heu anat amb aquest temps?—pre
guntá l'estanquer al tnestre escenógraf.
—Oh, com que he sentit que déieu que
no teniu capses de cinc, he anat a l'estanc
del Lion d'Or. a buscar-ne

del

carrer

—

—

—

—

Una estona amb En Güell i Ferrer
Un dia,
Pare de la

passejant p'er una avinguda del
Ciutadella, vaig topar-me amb

un
•senyor vestit correctament, d'uns cm
quanta anys, que s'atansá vers mi, barret

má i em digué:
Perdoneu que cm presenti
Jo sóc el
barceloní mitjá, el ciutadá desconegut, el
perfecte típus de Phome del carrer, el que
fa Pequilibri entre el clássic Senyor Esteve
i En Quimet de la Fábrica, l'heme que tre
balla, que viu decentment i que passa la
vida abillat de gris perqué ningú no el re
marqui, el que els diaris alludeixen quan
parlen del «pública), la «gent» o «la multi
tud»...
vaig contestar
—Celebro moltissim
allargant-li la má.
Ara recordo haver-vos
vist en diverses ocasions... Ja cm direu en
qué puc ésser-vos útil
Senyor repórter, seré molt concret.
Aquest matí m'ha passat una cosa estranya,
sorprenent, vergonyosa per mi. Imagineu
vos que baixava per la Rambla de Catalu
en

—

—

El cap i els peus
Llegim que la senyoreta Aurea Sarrft,
dansarina clássica, va pronunciar a l'Ateneu
de Madrid una conferéncia, illustrada amb
punts de dansa genere nou i que voldríem
que esdevingués en yoga ben aviat. Des
prés d'haver-nos demostrat l'excelléncia de
Ilur cap, els dissertants ens ferien veure
l'agilitat de Ilurs peus, la fiexibilitat deis
músculs de llurs carnes, l'esveltor de la
cintura, i, en un mot, com es compleix en
ells la bella máxima l'atina tan divulgada :
«Mens sana in corpore sano».
Fóra espiritual, higiénic i divertit. ?Xe
nius no rep, potser, els repórters des de la
seva banyera, fent apologies del nu, sense
recordar-se que, de Séneca ençá, la banye
ra és un estri nefast per als filósofs? Doncs
deixern que els savis ballin davant del poblé
i barregin la dolçor amb la ufilitat. Coreo
gráfics i didáctics alhora. La qüestió és que
•no ballin els seus coneixements,
Tornant a la docta dansarina de Delfos,
no podem estar-nos de referir una anécdota
esdevinguda entre ella i el simpátic senyor
Canals, empresari del Teatre Catalá de No

—

d'En Giiell i Ferrer en nom proPi i en repre
sentació del barcelont desconegut. Era molt
metí. Tot just el sol acabava de sortir te
nvint d'un daurat ciar el cim del Tibidabo
i els terrats de les cases. La Gran-via som
reia lluint el seu asfalt acabat de regar. Al
gun tramvia escadusser transportant tre
balladors a Sans o a Marina foja sentir l'ac
cent cansoner del seu timbre. Pocs tran
setints...
Vaig apuntalar l'escala sobre el monu
ment i vaig pujar fins als peus de Pillustre
prócer... Em rebé molt amablement i vaig
notar que era insensible al eorrent d'aire in
fernal que travessa la vall de la Rambla
des de la muntanya a la mar, corrent agreu
jada en dies de ventúria pels espaiosos fines
trals de la Granvia. Mirats de prop els mo
numents canvien d'aspecte. Són com els ar.
tistes entre bastidots o a la seva llotja. El
maquillatge els transforma, les línies pro
non imés relleu, les ombres es destaquen.
Els plecs de marbrOo de bronze deis monu

ment 1

áctivament treballant en molts ne
empreses.
La idea del monument, de qtii fou?...
Del Foment de la producció espanyola,
que inicié la subscripció, coberta després per
14 associacions, 27 corporacions i '2o.7"fii"

gocis
—

—

particulars...
Molt agrait, senyor Güell i Ferrer. No
sé si
que no fa gaíres dies han estat
votats uns Crédits per restaurar-vos un
ca amb vistes a l'Exposició... Tindreu molts
admiradors...
Va dir-me en veu baixa que tenia la sen
sació que les generacions actuals no el co
neixen i vaig recordar-me de la narrado del
barceloní clesconegut. Vaig voler comprovar
ho. Deixant l'escala recolzada al monu
ment i prenent .més quartilles vaig entrar
en una barberia que hi ha al xanfrá esquer
ra de la Granvia, al costat d'u'na granja.
Perdoneu... He d'escriure quatre rat
lles per a una guia sobre els monuments de
Barcelona i no sé res d'aquest (vaig dir
assenyalant el d'En Güell). ?Que cm vol
dríeu dir qui fou i qué féu aquel' senyor?
Els tres oficials barbers es miren mútua
ment amb aire de sorpresa, Un d'ells diu :
Em penso que és el monument d'En
Güell...
Sí, aix6 ja ho he Ilegit
mateix.
Peró qui era En Güell?... Era un poeta, un
savi, un militar gloriós?...
Home --diu un altre
aixá no ho
sabem, peró jo he sentit a dir que aquest
home havio fet els guanos. fent de «ne
grero». Perd es diuen tantes coses...
Els agrada, artísticament, aquest ano
nument ?...
uesta pregunta la poséssiu a vo
Si
tado
em •cliu el
tercer —, tothorn jibia
que no, i al lloc del monument hl posarien
una font.
En sortir,
la recerca de rítés detalls,
pregunto a un guarda del jardinet- que hi' há
al costat, centre de minyones, capórals .1
—

5abeu

•

—

•

—

—

vetats.

Havien ambdos dos un contracte per unes
representacions de halls transcendentals
al Novetats. Les negociacions havien mar
xat com no es podien desitjar millor. Aca
bats els tractes, hi hagué una mica de con
versa amical.
Aurea referia els seus llargs viatges es
maltats de visions estétiques i memorables.
Va desfilar el próxim Orient de banda a
banda. Entremig va dir que a Grecia •havia
conegut tot un poble que parlava castellá
i que tenia els seus díaris
les seves barria
des a les poblacions : eren jueus i s'estaven
allí des deis temps d'Isabel
En Canals, sempre diplomátic, va fer:
Ai, ai! Em pensava que els jueus van
ser
expulsats cap allá els temps deis reis
Católies, Ferran i Isabel I.
Isabel II, Isabel II
va exclamar la
danlarina viatgera--, la mare d'Alfons XII!
Vol dir? Em creia ben bé que era Isa
bel I.
Fugi, home
va dir-li
ella amb un
gran aplom —, si ho sé molt bé ; que hi
ha estat vosté per aquelles terres?
No, mai
va confessar En Canals.
Peró el contracte es va trencar 'al cap
d'uns quants liee

quttxalla...
Perdoni,

tres

'

:

a

nad de la Banca
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—
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Foto. Sport

Doménec de Bellmunt fent la interviu

a

l'estátua de Güell i Ferrer

d'agafar un tramvia al
de les Corts Catalanes quan, al ma
teix encreuament de la Granvia, un jove
m'ha parat. Tenia Paspecte d'un anglés, par
lava l'espanyol amb dificultat, pronunciava
les erres com si hagués tingut la boca plena
de pedretes. Malgrat tot, l'he entés. Massa
que l'he entés... Imagineu-vos que tot mi
rant el rnonument que s'aixeca a Pencreua
ment de la Rambla i la Granvia, Pestran
nya amb la intenció

Eren altes hores de la matinada al caba
ret de Juanito El Dorado en plé districte
einqué. Per la tarima deis cantaores ana
ven
desfilant divos més o menys casolans
de la makguena, de la sevillana., del fan
danguillo i de totes les variants inacabables
del cante jondo. Quan no hi hada ningú del
públic disposat a pujar a cantar, s'enfilova
a la tarima un cambrer, deixava la safata
de servei estintolada a la paret, plegava el
tovalló d'eixugár les taules, damunt els pan
tafons i arrencava en un Aackai...! enter
nidor que no s'acabava mal i posava la pell
degollina. Ací i allá, entre el públic, guar
des civils que no tenien servei, escoltaven
sense respirar els gemecs del cantaor.
Juanito El Dorado ens explicava la seva
vida i miracles de des dels seus primers
anys en
Daurada, d'on és natural, i
ens centava els alts i baixos del negoci.
A mi el que em convé
és que
deia
vinguin esquadres i que hi hagi força es
trangers. L'altre dia vaig tenir acf la plana
major •de la panda alemanya que sospit
que ha vingut a aprendre de la nostra. Va
ren beure tota la nit. L'endemá vaig anar a
Jefatura i vaig cobrar bitllo bailo. A mi,
pel demés, el flamenc és una cosa que no cm
diu res. Es el meu negoci, comprén. Peró
si surto a passejar, per distreure'm, s'en
tén, i sento que ad al davant canten fla
menc, me'n vaig cap a Paltra banda i tom
bo tot seguit la cantonada. Só mallorquí,
comprén, jo. Aixó de Pandalús, no fa pos
per a mi.
Deveu conéixer tothom de Mallorca,
no?
li fem.
I li várem començar a anornenar gent.
Els coneixia tots. Poetes, músics, pintors,
polítics. S'havia dit de tu amb don Antonio
Maura i havia tingut una gran confiança
amb don Joan Marah.
I l'Estelrich?
II férern.
Estelrich... Estelrich...
fu, com fur
gant mentalment en el munt de records deis
seus quaranta cinc anys
Sé pas qui vo
leu din Tene idea d'haver-lo sentit anome
—
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nar.

borne. Si

no

n'heu de conéixer d'al

tre
II diguérem, anirnant-lo —. Es
sic que está en Papogett de l'éxit.
—

un

mü

Sí, home contesté amatent
Sí el
sé. Ha fet una sardana que se'n diu La
Bernat Metge. No n'he sentida d'altra.
—

—

me...

Doncs miri, s'ha equivocat de porta.
matin si sé qui és. El rnateix Ii po
dia dir Guimerá, que Pitarra, que Clavé
Em penso que és En Clavé, pené no posa
ria les mans al foc...
Molt agrait...
El tránsit començava d'animar-se. Eren
les nou. Un guárdia urbá passava en aquel'
instant per Pencreuament de les dues avin
gudes i donava l'esquena al senyor Güell
i Ferrer. Abans de recollk l'escala que
m'havia servit per al meu interdu, va•g
preguntar a Pagent de Poutoritat...
Perdoni, sóc un turista que visita Bar
celona, etc., etc... Voldria dir-ime a.qui estt
dedicat aquest monurnent?
El guárdia cm miré d'una manera seve
ra, es tregué una 'libreta de la butxaca pos
terior del pantalon i cm digué, tot llegint
molt lentament, gairebé siliabejant :
Es-te m,o-nu-men-to es-tá de-di-ca-do,
es-tá de-di-ca-do a... (pausa) al Barón de
Güell... Este que tiene el Parque en San
José de la Montanal...
El próxim. Intervius amb Galcerá Mar
quet i Antoni López.
—

fi

sardana de Joan Estelrich

si,

em

no en

—

—

"La Bernat Metge",

--

Detalls.

—

--•

—

diu amablement :
sé gaires... Sé que era el
Comte de Güell, que fou Gran d'Espanya...
Un cambrer de l'Or del Rin cm diu,
contestant a la meya pregunta :
Aquest home maná a fer fortuna a
América, després de Colom i es féu milionari.
Per últim, a la porta ,d'un edifici del
costat d'aquest café interrogo •un senyor,
tipus barceloní desconegut :
Podrleu dir-me a qui está dedicat
aquest monument?...
Aquell monument?...
Sí, senyor, aquell monument...
El d'allá al
Es Púnic que hi ha. Sí, senyor.
I per qué vol saber-ho?...
Sóc un turista i voldria documentar
—

—

—

turista que visita Bar
a
qui está .dedicat

unes

—

—

un

aquell monument.
El pobre, horno cm mira perplex. Is an
dalús. litterrogá amb la mirada
minyo
nes a'mb les quals parlava i em diii
Pué, no zé quién debe zé este ze'nó...
A l'altra banda de la plaça, fent xainfra
la Rambla, hi ha una Banca. Un funcio

•

—

sóc

celona i voldria saber

carrer

ger

ern

pregunté:

Faria el favor de clir-me qué representa
aquest monument? Qué va fer per Barce
lona el senyor d'aquí dalt...
Quina vergonya he passat, senyor meu.
He sentit com era pujava una onada de foc
a
la cara i com la boca se m'assecava rna
teix que la !lengua se m'hagués tornat de
paper secant. Jo que fa cinquanta anys que
vaig néixer a Barcelona, que en fa trenta
que pass° dues vegades diáriament per
aquest indret, que tinc el batxillerat, que
Ilegeixo 'libres i diaris, que la gent cm té
per una persona mitjanament illustrada, no
—

sabia,

en

aquell

moment

determinat, qui

aquell heroi que s'esteva dalt del monu
ment presidint una junta de dames repre
sentant la indústria, el comerç, la caritat i
d'altres coses importants.
era

Aleshores m'he atansat al monument i he
«Güell i Ferrer» i he copunicat la
meya descoberta a l'estranger... Peró aquest,
jutge sever de la meya ignoráncia, no va
donar-se per satisfet i cm pregunté qui era
el senyor Güell 1 Ferrer, qué va fer aquest
personatge, per quins mérits rellevants lí
varen aixecar el monument, en quina época
va actuar, etc.,
etc.
Vaig haver de dir-14 que tenia pressa, o
que no el comprenia gaire, que s'adrecés a
un guardia urbá... Senyor repórter, vós que
teniu sempre a punt una excusa elegant per
adreçar-vos als personatges més illustres
sense por d'ésser indiscret, anbu a veure En
Güell i Ferrer al seu monument de la Gran
via, excuseu-me davant d'ell, demaneu-li
perdó en nom meu i preneu-vos la moléstia
de constatar personalment si els andas ger
mans del
«pública barceloní en saben tant
com jo
respecte deis menuments de la ciu

llegit

tat.

Que

nnents, si els mireu de prop, us semblen for
midables. Creixen d'una manera fantástica.
La cara de les estátues no té aquell aire
glacial i insensible que sels veu si es miren
des de baix. Ah, les estátues tenen el seu
cor, els seus secrets, les seves inquietuds...
Qui us pot assegurar que la imatge d'En
Güell i Ferrer no cm va dir mal de l'escultor
que la va fer parqué no va interpretar prou
exactarnent l'expressió habitual del seu ros
tre o l'aire habitual del seu tipus?
Dalt de l'escala, peró, no es prestava gai
re a reflexions d'aquest taranná.
Fent equi
libris per no caure mentre escrivia, vaig
pendre nota de les manifestacions del rno
nument...
L.

On váreu néixer?...
Sóc fill de Torredembarra i vaig eéixer
exactament el 3 de març del I800. Avui
faig 129 an¦s.
Aquesta coincidéncia m'impressioná. Ef ec
tivament, érem el matí del dia 3 de març
de ten...
La vostra vida política?...
Vaig ésser elegit diputat a Corts Pany
1856_ Recordeu?
Sí... Recordern ‘agament que en aque
lla época tingué lloc la famosa retirada
d'Espartero, al qual la reina Isabel va re
tirar la confiança per donar-la a O'Donell...
Recordem que a l'octubre d'aquel' mateix
any pujé al poder Narváez, el cap del par
tit conservador...
El 8 de novembre de 1863 vaig ésser
nomenat senador del tegne per R. D.... Go
vernava aleshores el vell marqués de Mira
flores...
En efecte, Phegemonia política era a
mans de la Unió Liberal, capitanejada pel
general Prim. Espartero, apartat de la' po
lítica activa ; O'Donell, retina pel febrer
d'aquell mateix anv, el comte de Reus apa
reixia als ulls de la reina Isabel com Phome
máxim de l'oposici6... L'any 63, a conse
qüénoia de l'actitud de Miraflores restringínt
exclusivament als electors (els cíutadans que
pagaven tmenys de 400 rals .de cens) el dret
d'assistir a les reunions electorals prepara
tives... els progressistes iniciaren la famosa
política del «retraiment»...
En efecto, és un ank de relleu en el
segle dinové... Váreu morir joyo?
Vaig morir el 22 de noveanbre del 1872.
Tenía, dones, setenta dos anys. Molts anys
per a un home que havia viscut constant
—

—
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L'APERITIU
Miss Muphy és el nom d'una euga.
Dios passats els diaris han donat compte de
la venda deis cavalls del Príncep de Galles.
I,'hereu més envejat del mon va deixant
filagarses de la seva dáurada bogeria, i ara
va
a la caça .d'un cert repós muscular, de
la severitat grisa i pomposa d'un ,home d'es
tat responsable. Les galtes pállides de «boy»
del Príneep Eduard, avesades al vent de
tots els trasatlántics i a la cançó de totes
les palmeres, ara seran pintados d'aquell te
sepulcral i protocollari que tenen les caber
tos de l'«Almanac Gotha».
El Príncep Eduard ha estat un gran do
mador de caValls,, una mena de Diomedes
amb «pullower», fi i nervios. Ha estat una
víctima també de les seves aventures bípi
ques. La venda de la` seva famosa quadra
té un aire de ruptura una mica melodramá
tica. S'ha dit que el vespre abans d'aquesta
venda el Príncep de Galles ya visitar els
seus cavalls, i s'aná a despedir especial
ment de Miss Muphy, la séva euga prefe
rida. El diáleg d'un príncep i una euga,
diáleg sentimental eb el gran estil de «La
Dama de les Camélies, éš un tema que,
posat als nostres dies, pot donar molt de
sí. Imaginem-nos la punta d'emoció i la
parada d'espectacle, tot coses per ésser ex
plotados hábilment pel marxant afortunat
que es queda amb els cavalls del príncep.
Imaginem-nos el preu i la importáncia que
ádquireixen aquests cavalls. Miss Muphy
passa a ser un personatge de primera fila
en el món internacional. Amb una propa
ganda gráfica ben administrado, aquest de
adéu d'opereta que el príncep ha fet
a
la seva euga, pot ter la fortuna de qual
sevol jueu de bigotis carregats• de goma i
de copalta esblaimat com la Iluna.
I vet aquí un fet si es vol banalíssim, paré
amb la seva cua lírica d'un vals ben tallat
aquest wals que a Anglaterra torna a ésser
de moda —, i que reprodueix d'una mane
ra exacta
aquest moment de fisiologia i de
snobisme, que quan els ingredients són en
Justa. propordó. es paga a un preu molt
fort, i té el perfum del paper deis magad
nes pe'rfectes en els quals el més bell de
tot
són els anuncis.
•
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Much ado about nothing.
Per qué
Vilaregut ha vestit aquesta comédia de Sha
kespeare amb les crinolines del Segon hn
peri? Per fer-la més realista, més acostada
la nostra época, per fer més natural el
Ilenguatge de la traducció? El ineu amic
Salvador Vilaregut té dret
fer el que vul
gui, peró jo
penso que els vestits del
temps deis nostres avis són més anacrónics,
fan rnés olor de vell i d'antic, que unes se
des Ilampants, desvergonyides i absurdes,
que una gran complicado d'angles, de cor
bes i de maillots de tots colors. Aquesta oo
média de Shakespeare té la grácia d'un
somni si
vol amb una certa lógica, pené
amb un dring de cascavell de bogeria, amb
gust ácid, esqueixat, i
perfum de
—

a

a

cm

es

un

un

inalterable. De tant en tant sembla que
la cua de la guilla éscombri l'aire cavegat
de retórica...
Com Inés irreal sigui l'adaptació o la tra
dudó, corn més desllorigada sigui l'esce
na, com més rábia gasti la coloració del ves
tit, més de la vora sentirem el gust de la
sang de Shakespeare.
A més a més, jo no sé per qué les comé
dies del to de Much ado about nothing cm
fan l'efecte duna inasearada veneeiana ; els
sentiments seo rics, les paraules son agu
des, pero tot és dit amb caretos de seda
negra. Aquesta careta de seda negra frega
a cada moment el cor, i aquí cm penso que
hi ha d'haver la norma per la interpreta
ció de les coméclies shakesperianes. Avui
die, els ballarins russos, sense anar més
Iluny, ens han ensenyat una mena de cor
redor ple de fum i de pedres precioses, din
tre aquest corredor de segur que hi ha ves
tits que anirien a la mida,,de les muscula
tures cómiques i grotesques
sentimentals
de Shakespeare.
rosa

•'•
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La Olória.— Mossén Garriga ha estre
nat «La Gbria» i de pas l'ha tastada una
mica. Mosén Garriga és un bon amic meu;
berenar excellent a Samalús, en
rectoria ; uns embutits dig
nes de tota veneració i un vi ranci sense
tara, i més que res la cordialitat d',una llar
de foc i la cordialitat de Mossén Garriga.
Davant de la seva obra, la -crítica del
nostre país ha restat meravellada con da
vant un infant ros i sa, amb un davanta
let que fa olor de bugada, i que a més a
més sap recitar una décima sense entre
bancar-se. L'espectacle d'un capellá autor
dramátic ha estat ben vist per tothom ; tot
hom s'ha entendrit.
Si Mossén Garriga torna a estrenar una
obra amb éxit, potser les caros es tornin II
vides. Ara si n'estrena una tercera, o té la
gosadia d'estrenar una quarta obra, és molt
possible que li cremin la rectoria i Ii facin
malbé aquell hortet tan deliciós que el ma
teix Mossén Garriga cava i rega. I alzó no
ho dic per desanimar-lo, sinó per tot el con
trari.
Joskr MARTA DE SAGARRA
record°

la seva

un

propia

—

—
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—

L'endemá al metí amb una escala al cal,
vaig presentar-me a saludar el monument
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La Barcelona deis nostres avis

UN LIARE EXEMPLAR

MANUEL GIRONA
En el tercer número de MIRADOR es pro
metia una serie d'articles sobre. leS figures
barcelonines del segle pass-at, de la que po
dríem anomenar la Barcelona de l'ExPosicio
del 88, que donaren un bnpuls tan fort a la
nostra ciutat, que d'el' hern viscut molt de

temps.
Eamentarem ire• a començar la figura de
don Manuel Girona, famós en el seu temps
com
Phome de negocis mes agut i ferm

d'aleshores,

després en
Ilegendária que ha fet d'ell
personificado de' totes les qualitats i
limitacions de la Barcelona vella, que el

mena
una

i embolcallat

•

una

de boira

tenia tan enamorat, per cert, que cada dia,
fins a la seca mort, cada vespre es feia
aconduir en la seca berlina d'un cavall dalt
de la placa de Catalunya, i anava deseen
dint a peu, ficant-se pels carrers carrrerons,
transitant-hi amorosament, com si volgués
amb la seca presencia esquivar les ombres
maléfiques d'un esperit renovellador que
tendfs a destruir-los.•
Aquest amor era tan gran, que fins i tot
el podia dur a la ceguera, com tots els grans
enamoraments. En efecte ; ell, tan clarivi
dent en negocis, que no s'espantava per vo
lada que tinguessin, no Va mal creure en
PEixample. Aixé ha representat força di
ners per a la ciutat ; ja que, si no, hauria
adquirit totes les terres, i el negoci que ara
s'ha repartit entre tanta de gent, fóra d'ell
tot sol.
Tampoc ocultarem la ra6 de moltes de les
antipaties que gaudia en vida i després l'han•
acompanyat en mort. Ell era l'urde deis
grans tics de Barcelona que hacia amassat
la seca quantiosa fortuna sense moure's
d'ad. Totes les altres grans fortunes s'ha
cien congriat a l'Armérica. De manera que
per a fer-se ric en, per foro li hacia calgut
retallar el negoci de molts d'altres, cosa
que no es sol perdonar gaire. La resta deis
milionaris barcelonins només podia trobar
detractors entre els negros de les colónies.
Per a començar aquest esbós de retrat
moral direm, restablint les coses en el seu
Hoc, que no era exacte tot alló que es feia
correr del gran ordre amb qué duia els ne
gocis'; Don Manuel, com tots els homes
d'empenta, s'ho dula tot de cap i no es
captenia de minúcies. Quan la seca mort
caldre puntualitzar-ho tot i retallar el
va
que no es vela ciar o segur. Aixo sempre
representa pérdua. Perd així i tot, va deikar
una de les_més grans fortunes que s'hagin
vist a Barcelona. D'aquí es dedueix que per
és
a fer grans coses, la condició primordial
no tenir massa ordre ; és a dir : anar en
davant i no deixar-se arrossegar per deta

.11ismes.
Treballava amb claror ,de dia, cosa a la
qual atribuia l'haver conservat sana la vis
ta fins als darrers anys de la seca llarga
vida, que va durar de 1818 al roes. Tenia
poc personal i, a nnés, procurava que no
fos massa eixerit, perqué deia «Estariem
ben posats si aquí hagués de pensar algú
que no fas jo».
Un d'ells era un tal Martínez, que va
viure més que una cotorra. Don Manuel
Pestimava molt. L'hacia encarregat de re
partir les almoines, que eren en gran quan
centava En
titat. A mida que es foja vell
Girona
Ii anava retallant el sou perqué
no s'atipés massa ni abuses del fum ni deis
licors, que son mortals de necessitat per a
vell.
un
En Martínez
segons el seu amo
era
un prodigi redactant telegrames, i una nul
litat perfecta per a les altres coses. Era tal
com els volia don Manuel Girona. No hi ha
dubte que gent d'aquesta mena constituei
xen uns empleats ideals.
Trets d'aquests 11 havien valgut una cer
ta *fama de gasiveria que ell mateix, home
irdnic com era, li agradava de fomentar a
grateient. Is sabuda aquella anécdota d'una
cegada que va pendre un cotxe de lloguer
i en donar la pesseta, que era el preu d'una
carrera aleshores, va afegir-hi deu céntims
va fer
el cot
de propina. «Don Manuel
xer —, els seus néts son més espléndids».
«També jo, si fos nét de don Manuel Giro
na, ho seria», va respondre En Girona.
La veritat és que no va sentir mai cap
gust per a la magnificencia, perqué va con
servar la manera de la gent del seu temps,
viscuts entre guerres civils, «pronunciamien
tos» i calamitats socials. Peró, amb tot, es
tractava bé. Tenia una casa esbarjosa i ben
parada, cinc criats i set minyones i tothom
feia llargues estades•a la casa, prova que
no els hi mataven de gana, com feien
certs
rumors plebeus, que arribaren a dir qu'e els
•

—

—

—

criats de can Girona estaven

obligats

el pa de la vigilia
vol i aixi no se'n feia gaire

despesa.

jar-se

:

taula,

tat

complet.

mengi

era

•

generós. Tam
obres publiques
Per
bé, privadament, feia moltes caritats. Peró
afavorir la
tenia la preocupado de
gancia ; aixo donava a la seva beneficencia
a

era

•

va

no

aire de cautela que és evident que no la
feia gaire simpática si es judicava superfi
cialment, encara que en el fons fos més fe
cunda. Serveixi com i exemple la següent
anécdota :
Don Manuel Girona tenia un gas que
sempre l'acompanyava en els seus passeigs
en cotxe, amb el cap fora la finestrella. Un
din es va perdre 1 el va trobar una noieta
deis voltants de casa seva. La noia va espe
rar-se a la porta i en el moment de baixar
don Manuel, li va presentar el gos. El pro
pietari va mostrar-se anolt content, va de
manar
Padreca i nom de la xicota, i va
entrar a casa seca sense donar-li ni cinc de
gratificado. L'endemá, pero, el senvor Gi
rona en persona va anar a casa de la noie
ta, va veure-hi un quadro de la més negra
miseria i va cuitar a posar-hl remei ; a la
floja, comprant-li una máquina de cosir
donant-li feina ; a un germá, situant-lo
d'empleat en un deis seus negocis. Comen
tant el fet, deia : «Si li •hagués donat vint
duros a l'acte, tothom s'hauria admirat de
la generositat meya ; paró el que és ells no
n'haurien tret cap profit».
Tot sovint comprava saldos d'articles
útils. Haurieu vist al seu despatx, al costat
d'allí on seia, una pila de sabates ; quan
hi anava algú necessitat, els en regalava.
I qui diu sabates, dio Ilencols, mantellines
o vestits de basar.
ciar que aixd és lluny de l'esplendor
d'un ric de les mil i una nits ; pes!, no es
pot negar que és anolt més práctic.
Tenia, a més, una gran traca a ter-se ter
les coses a més baix preu que l'altra gent ;
aixd tampoc és un tret deis que donen sim
patia. Perd ho feia ben desinteressadament,
no pas per avaricia,
sin& com a consecitién
cia del seu esperit de negociant, i no 'tan
solament per a eh, sin6 quan tenia de preo
cupar-se deis interessos d'altri. Una cegada
s'havla de portar una orquestra a Montser
rat, quan l'Exposició, i en demanaven 4.00e
duros. Esverament de la cornissió organit
zadera. Consulten el cas a don Manuel. Eh,
aleshores, crida el mestre Marraco, que ha
via d'ésser el director ; consulta (meras vio
un

lins, violes, fagots, contrabaixos, trompetes,
etcétera, callen ; quant costava cadascun ;
quants dinars s'havien d'encarregar a Mont
serrat ; el preu deis transports. Tot plegat
va pujar de 700
duros.
I és que la seca qualitat dominant era la
de tenir solucions per a tot ; les deja rápi
dament. Potser que no sempre fossin ex
cellents ; perb eh l ja tenia solució quan els
altres encara dubtaven.
Com tota la gent així, don Manuel Girona
no tenia gaires preo-cupacions estétiques ; un
cop que li van consultar com podria l'erari
munioipal sortir-se d'un anal pas, va pro
posar, a cap d'ull, de construir dintre de
imites places i vies amples de Barcelona,
després, vendre's els edificis. La solució
va
esgarrifar, i realment és ben dolenta.
Cal, amb tot, dir en descárrec de l'autor,
que en era un encalle de la Barcelona nova
i no li teja res enlletgir-la un xic més.
El tremp del seu carácter era notable ;
tret comú amb molta d'aquella gent d'aquel'
temps, que s'havien trobat amb moments
molt seriosos i difícils. N'hi ha prou amb dir
que quan portava el pertmis per a constituir
el Banc de Barcelona, venint de Madrid, va
haver--'se d'esperar que s'acabés el bombar
deig de la nostra ciutat per Espartero,
fins acabat aquest no va poder entrar dintre
el recinte de les muralles.
Quan tenia so anys, els metges Ji van
aconsellar repós ; aleshores en va estudiar
el violí i ja no el va abandonar fins a la
mort. Tecava desastrosament,
pero dos
cops per setmana, tenia format un quartet
de corda amb elements llogats i, durant
dues hores, feia concert, i no l'en podien
distreure mal s'ensorrés el mon.
De tants i tants negocis com va empen
dre, el cabdal és la constituoio del Banc
de Barcelona, que en colla fer blindat con
tra tota fallida. Res de Banc de nedocis
no
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madrilenya,

Barcelonés, allá on hi ha la caserna de la
guardia civil de la Rambla, només entrant
al minísteri de Fontent, sense saber per qué,
únicament per
matar l'estona, es va tro
bar amb un important home de negocis, el
qual li va oferir i donar cent mil pessetes,
només per tal que En Girona no prengués
part en
certa subhasta de la qual don
Manuel no tenia, ni després
en tingué, la
més petita idea.
Va p
pagar Palta', fa6-na" et'e
catedral
de Barcelona, on és enterrat ; pero va pa
gar-la en vida, „perquéIi feia mal d'ulls que

allusió de l'Andrenio, del 'libre que está pre
parant l'agropació literaria anornenada «Ami
gos cle GnIcIós»,
Fu
torn al nom gloriós del gran escriptor
cas semblant
il d'altres norns a Catara
n\(
s'és
;11111) aquest molla i tarnbé
altres avinenteses, una escisió aprecia
en
tiva, tiembla que l'avantguardisme no el
posa pas al set' santoral.' No manca qui diu
que és illegible. Segurs estem de qué molts
que el bescanten no l'han llegit
No enanquen, peró, els qui el tenen en la
sinceritat férvida d'una gran clevoció com a
pare i mestse máxim de•la literatura espa
nyola contemporánia. També estem scgurs
de que inolts que aixf l'enlairen tampoc no
l'han llega mai.
No cal Meravellar-se ;nassa de que aixt,
succeeix.i. La premsa diaria madrilenya ens
está .palesant —diariament, com és natural
que aquí es produeix un fet que arreo del
món es tindria per impossible.
Arreu del món, en efecte, els escriptors
viuen d'ésser llegits. I aquel' tindrá més
popularitat 1 anomenada 1, de consegüent,
més beneficis, que compti amb més Ilegi
dors. Dones bé: a la literatura espanyola
és l'única on es produeix el cas veritable
ment extraordinati de que hi ha escriptors
que deuen no sols la seca 'reputado, sinó
ádhue els seus ingressos, a la circumstancia
de que no els llegeix ningú. Entre tots els
hi guardem el secret, d'una falso enterni
dora. (Diguem de passada que la premsa
madrilenya éš també potser Púnica del món
que conserva aanb orgull aquest producte
eixorc de la literatura priodística que ano
menen brillante cronista i del qual fou ge
nuina representado el Sr. Gómez Carrillo
i que potser correspon a aquel' altre tipus
polític anomenat sagaz parlamentario que
tan xiroiament encarna l'Irídaleci Prieto.)
Hl ha, en efecte, gran nombre d'eserlp
tors, el nom deis quals apareix sovint als
diaris madrilenys, que hom no s'ha pres la
pena de llegir mal, sortosarnent per a ells.
Com la Jerusalem alliberada, del Tasso,
viuen d'incógnit. Peró, precisament, Pincog
nit els salva.
L'incognit ajudat d'aquesta mania d'es
tar enterats 1 d'aquesta gran crisi de curio
sitat intenectual i abundor de mandra que
són característiques del nostre públic.
La gent admet bonament les valors fixa
des a. la taula oficial de cotitzacions. I aixt
com sol ésser freqüent que parlin sovint del
bany aquells que no es renten, l'article pe
niódistic de qué primer !parlen malta és
aquell que no han Ilegit. Naturalment, l'in
terlocutor no vol ésser menys i per a passar
per enterat
sense la feina i el perill d'en
terar-se
assént, afirma, adginenta:'Heus
aquí feta d'alta] 'falso, la bola de neu que
entre tots anem empenyent.

el manument millar de la seva Barcelona
celta no ting,ués acabament. Tota la menta
litat del temps, correcta, poc fina, freda i
práctica, respira en aquella façana i aquel'

Alaín

no

es

va

deixar seduir per les ;glories bélliques; Quan
Cánovas va dir alió de: «L'últim home i
l'ultima pesseta», Girona responia ; «Ni un
home, ni una pesseta». Quan estaven a
riscos de rebre una visita de Pesquadra
ianqui, .va opinar, en una reunió !Pautad
tats, que calla que cada casa posis bande
ra blanca
i si no en tenia, el !leí-11;y)] més
gros que. tingués.
Perqué don Manuel, com En Mané i Fla
quer 1, en general, tots els vells del sea
temps, tenien prou bon sentit per a no com
partir Popinió xovinista de les generadons

d'aieesr
P
acabar, referirern
actuació durarit

uns

quants

trets de

l'Exposido de 1888.
ésser nomenat comissari
regi, va renunciar al sou que li oferien.
Després, en ,vista que les comunicacions
que dirigía a Madrid no eren mai respostes,
hi ,va anar i davant d'En Segaste va dir-11
que d'aleshores endavant les comunicacions
afinen redactades aixi : ((Si dintre tres dies
no rebem avis en contra, farem aixo i aireó,»
En Sagasta el va abraçar i va dir-li
«Vosté ens entén.»
Durant el temps de l'Exposició va aten
dre continuament a totes les personalitats
que hi vingueren i no va escatimar els ban
quets ni els obsequis. En una paraula : es
va captenir eom un gran senyor.
Mal de la seca vida no va valer cap tito'
nobiliari. El seu orgull de burgés II ha im
la

seca

Tan bon

punt

va

pedia.
Tenia tant la trama deis negocis entre
mans, que n'hi plovien de totes bandes. Un
coi> que va anar a Madrid amb en

-Coroleu,

per

,

poques sermanes es troctá a la prenn
amb motiu d'una oportuna

era

tampoc

•

Excursions acompanyades

seva

expugnable perqué

S. A.
Canaletes,

constituir un baluard in
hi poguessin reposar se
gurament (.Is béns de menors, vidues. i en
géneral petits rendistes. De les accions, no
minatives, en responien subsidi ári amen t
tots els :troles possessors, i ningú no en
podía tenue !nés de dues centes ; aixf el
Banc mal no podía ésser dominat pchs ca
pricis de ningt) que se n'apoderes. lis, evi
dent que, de seguir aquest esperit, encara
existiria el' Bnc de Barcelona, que tant de
prestigi donava a la nostra ciutat, i que
calent tant de mal ha fet al nostre bon nom
i
11;

men

sólida i seve
Quant a la seva
coses d'aliment i sanitoses ; peró res
ra ;
d'entrernesos i filigranes. Ell deia que no
hacia menjat alai res conservat, i que aixd
era causa que, vell 1 tot, mantingués el den

VIATGES
Rambla

no era tan

a

Deambulació divagatória

mor

de ter

un

edifici per

l'Ateneu

a

a

una

no

,

,

,

a

cimbori.
Quan
popular

diu la Ilegenda
Cel. Allí s'adonava
d'una gran escampadissa de ploma. Era que
els ángels feien la muda. «Quants en te
niu?», va preguntar. Li van respondre que
uns seixanta sis milions.
y I qué en feu de
la ploma?» va replicar-los.
R OSS EN D L'ATES
va

—

va

ésser

anar

mort

al

LA MAR RESSUCITADA
Donern aquest títol a la nostra informa
d() porqué es tracta de la rehabilitado de
finitiva, acomplerta en el sentit geográfic i
en ei sentit práctic, d'una mar fins avui
anemenada molt imprépiament i rnolt in
justament la «mar Moda».
Aquesta resurrecció tan justa com ines-.
perada ha estat Pobre científica d'un home
de talent, Sir Herbert Samuel, el qual, en
un discura interessantissim que ha pronun
ciat recentment a Londres, ha demostrat
que els minerals que es troben en el vast
misterios la de la mar Morta, poden valo
rar-se, poc n'U o menys, en la suma de
vuit cents milions de lijares esterlines, te
nint en compte, per arribar a la xifra es
mentada, la fantástica .quantitát de potassa
que contenen les aigües d'aquella mar.
Les proves aportacles per Mr. Samuel han
semblat tan solides i les seves xifres tan
temptadoées, que dintre de poc comença
ran
els treballs d'extracció de totes aques
tes riqueses, treballs que, naturalment, exi
giran una colla d'anys i que serviran, de
passada, per solucionar providencialment el
greu conflicte de l'atar forçós a Anglaterra.
Uns quants vaixells amb emigrats británics
será un notable elleugeriment per al go
vern conservador de Londres.
Tothom sap que horn ve qualificant aques
ta mar de «Morta» perqué la quantitat i les
condicions de les sals que conté, fin com
pletament impossible la vida deis peixos
en
les seves 4igües. Els beneficis de la
pesca a la 'Mar Morta han estat nuls, al
menys fins a l'hora present. El senyor Sa
muel, pero, vol donar a la resurrecci6 d'a
questa mar tots els carácters d'una resur
recció completa, preveient-ho tot, calculant
ho tot i preparant acuradatnent totes les ar
ticulacions d'una mar que es faoi respectar
una mica.
Una vegada estiguin' extrets els
minerals preciosos que contenen les aigües
i s'hagi aconseguit depurar-les de les sals
que fan impossible del tot .la vida deis pei
xos, l'Anglaterra poblará la Mar Morta de
peixos de tota mena, exclusio feta deis ti
burons, per tal que pugui conservar-se sen
se mácula de pecat el
brillant nom de «mar
ressuscitada».

-

-

—

—

Qui

eseriptors sen en i átlhuc afe
anemenada i prora. Com el rei de
la faula famosa es crearan meravellosament
s'estas fins que la yeti ingánua de la since
ritat eridi, a ple aire, que ('star) despullats:
!Mar(' de Déu, i quina solemratat alesho
res, quina sumptuosa corimánia de collocació
do la primera pedra del Panteón de cronis
tas brillantes y de cultos
ensayistas!
Peró Tiren (restan!, la veu 110 crida, la in
nocencia está avergonyida 1 tothom presum
de vía. Entre tots guardem el secret d'una
faiso enternidora.
Aixt molts

geixen

.(Endrecom
e„as únic

elegia

una
a

qui

Púnica' víctima,

a

la gent

decidí un dia
dia nomás, perqué• aquí no hi
ha vocació per al sacrifici
j que per aquest
fet perdé tota la valor el Sr. de Maeztu
(clon Ramiro) que hacia viscut com a es
criptor que no el Ilegia ningú, ni tan sois
aquells que li pagaven els anides i que aixf
que tau Ilegit, fou acablit, Diguem, perd,
que; després <le retira, molts li encogen el
a

llegir

--

es

un

—

panteó.)

Tornant, doneS, al que déiem
mama
hem ja divaga!
no ens cal mera'vellar-nos
molt de qué, si aisó passa entre els vius
preneu la paraula en tots els sentits, si us
plau passi ara que discuteixin respecte
a
la valor literaria de l'obra d'En Galdós
molts que no la coneixen,
El Ilibre que preparen el s Andgos de Gal
clós será, en aquest sentit, oportuníssim í
donará avinentesa pitean, tot constituint un
homenatge a la !memoria i a l'obra de Pau
tar de El Abuelo, perqué tothom tingui al
menys coneixença del vastíssim món que
crea.
Es tracta, en efecte, del Censo Galclosia
no, és a dir, del registre biográfic, mena de
partida literaria de baptisme de tots els per
sonatges creats i moguts per En Galdós en
la complexa i enorme totalitat de les seves
obres.
Es aquesta una mena de 'libres que, des
coneguda aquí, s'estila en altres llocs.
'El que es refereix a Galdós i per al
qual s'han repartit el treball els escriptors
que figuren entre els A ntigos, apareixerá din
—

-

--

—

tre

d'alguns

mesos:

d'aquest. carácter

La utilitat de llibres
a

aquesta.
No és mala tasca ni menyspreable goig
bastint les, grans ciutats on viuen les
humanitats creades. A condició, natural
ment, de no posar,hi ni biblioteques ni mu
seus. Places, carrers, aire, Ilibertat, vida.
I, potser en els punts estratégics en les
columnes de la premsa, com a exemple
uns guardies de la porra que impedeixen la
.circulació de cronistas brillantes.
R
Nladrid, marc, 1929.
anar

—

—

Cierbault, home

coneix Aiain Gerbault? De tant en
premaa us serveixen un
part de món assenyalant
la presencia de l'ardit mariner en un recó de
mar de qui sap on.
Quan Alain Gerbault va salvar en -rol dies
les 4.600 milles que hi ha de Gibraltar a Noca
York tot sol, ,endut per les veles del Firecrest,
a través de les tempestats, alimentat de verats
voladors, ens féu la mercé de contar-nos en
un llibre d'epopeia del seu viatge. D'aquest Ili
bre, destaca .pel seu major interés el capítol
"Una nit al timó", en el qual Alain Gerbault
explica com de vegades, havent reposat durant
el dia, prenia el timó així que el capvespre des
pertava el llebeig, i es passava la nit governant
el navili. "El i irecrest—diu—lliseava dolça
ment deixant darrera d'ell una estela fosiores
cent i jo cm governava amb una estrella. Sol,
sobre la mar, contemplava la volta celeste i
els petits móns illuminats omplien el meu es
perit de consideracions sobre la bellesa de l'ho
me i la pobresa dels sisternes filosofics".
Aleshores Alain Gerbault pensa en la teoria
tan incompleta de l'evolució que vol que tot
evolucioni gairebé sempre en un sentit de pro
grés. De vegades desfilaven davant d'ell els
diversos períodes de la seva vida, ami) els es
deveniments que modificaren la seca concepció
de l'existencia.
no

agencies de
telegrama de l'altra
tant les

marine; banyant

pur

de sol

un cos que no fou
les cases deis 'homes,
"I tot content d'hacer trobat el meu camí i
d'hacer realitzat el meu somni—acaba Alain
Gerbault—, recitava al timó els meus poemes
preferits de la mar. La nit així em passará
molt de pressa. Un a un desapareixien els es
tels. Una claror enmortuida m'arribava de
l'Orient, 1 mica a mica veia anar apareixent'
les formes i les línies del Firecrest. El meto
navili era bell quan s'aixecava el dia".
Aquest és Alain Gerbault. D'ací un temps,
potser dema, potser d'ací mig' any, un tele
grama us dirá que ha arribat a Yokohama,
que ha tornat a l'arxipélag de la Sonda o que
ha estat vist al canal de Suez, tot sol, senyor
del seu navili, embriagat d'aire, d'espai i de
Ilum. Recordeu aleshores, si us plau, aquelles
paraules *d'aquest honre que no sap viure amb
la civilització, que se sent mes par, tot sol en
mig de l'oceá, i diu: "NO s'ha donat res,
quan no s'ha donat la vida per la Patria".
J. V.
creat per estar tancat a

•
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"Primeratnent—diu--l'excessiva sensibilitat
les decepcions de la meya infantesa, inflamada
d'ideal que m'obligaren ja de bell antuvi a
viure en mí mateix; després la vida trista (le
pensionista al collegi, la guerra, i la mort de
la meya mere que va destroçar la meya vida
amb l'espantosa tristesa del mai més. Els re
cords de la guerra s'acumularen en la meya me.
mória: combat dalt deis aires, les bales incen
diarles que foraden els flanes del meu aparen,
l'avió enemic que cau voltat de Llames, l'em.
briaguesa momentania de la victoria. I de re
torn a terra no seo, ai las! més que un in..
fant que ha perdut la seca mare.
"El temps no. és prou per omplir el buit
terrible. Els uns després dels altres, els meus
millors companys van morint en els aires. Ve
l'armistici. I penso en aquests herois, tan fá
cilment oblidats, i a la vanitat de tots, aquests
que porten massa ostensiblement lés medalles i
creus d'una victoria que no pertany sitió als
morts, puix que no s'ha donat res, quan no
s'ha donat la vida per la Patria".
De vegades Alain Gerbault recordava altres
episodis de la seva vida d'home civilitzat. "Peró
precisament perqué de fa tants segles els ho.
mes s'han acostumat a viure esclaus de la ci
vilització, no cm vull obligar a viure la ma
teixa vida servil i convencional. Amo del mea
navili, navegaré per tot el món, embriac d'aire,
d'espai i de Ilum, menant la vida simple del

és

palesa. Potser
Cátalunya hl ha autors,
entre els desapareguts i els actuals, l'obra
deis quals está reclamant una justicia com
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LLETRES
ELS NEGU1TS DE PALM1RA La decadéncia dela novella
LES

lo

Con te

inédit

de

Miguel

LLOR

(Acabament.)

genealógic

era Ilest. Peró en es
dins la rodona del dar
rer branquilló, un dubte va aturar-li la
má. ?Era de llei posar-s'hi sol i no fer
gens de lloc al nom de la muller?
—Ves qué dina, si ella el veiés
re
flexioná; i els ulls se li humitejaren
Que trist va un borne sol! Privat del
contrapés de la muller, ja no ho és un
home. La dona és qui us ajuda a veure
ciar el món, per molt enze i cridanera i
amiga d'anar a passeig que sigui.
Tot d'una li acudí el record de Palmi
ra, net, precís. Era una Palmita estilit
zada en l'espai; serena com aquelles fi
gures de guix que havia vist quan anava
a matar l'estona pels museus, un parell
de tardes balderes.
Un manament melt enbrgic Ii digué des
de dintre:
—Noi, pensa que és la teva dona.
Aleshores s'adoná que era ben d'ell la
culpa si l'havia perduda per sempre. ?Qui
sinó ell mateix va llençar-la en uns bra
ços més amorosos que no els seus, més
entenedors d'aquell tresor de dona, tan
rossa i blanca? Alló era el cástig d'haver
se deixat engorronir als ulls de la prbpia
muller.
Com un coet es dreça el braó atávic
dins la seva sang, el potent urc de l'ascen
déncia, condormit sota els vapors de les
digestions carregoses a qué s'havia avesat

L'ubre

criure el

seu nom

—

en

casar-se.

Esdevingué sobri. S'aprofundí

la ma
ranya deis estudis d'heráldica. Es deseixar
reí del mal costum de la regularitat bo
vina, encomanada del treball oficinesc
deis matins: d'aquell treball que us fa
parar la má com els captaires a l'hora de
rebre uns diners, amargs.
Al cap de pocs dies, en el seu paper d'es
criure, haudeu vist fluir l'escut familiar.
Amb el bon zel d'alliberar-se de grasses
importunes, s'establí la norma de passe
jar molt, per bé que amb poques presses,
per no donar una idea de Ileugeresa. Amb
una pila de ferramentes disperses, dutes
de l'encant, va conjuminar-se una severa
panbplia. L'ordre deis seus cabells va re
pendre l'antiga perfecció, de quan els hi
pentinava la resseca i senyorívola Irá, de
donya Belén.
Al cap de tres meses era un home nou.
En mirar-se al mirall va somriure. Sor
tia de la capsa.
Era el moment de cercar la mullen
en

trobar tot just quan n'era dis
tret, a l'hora que Paristoorácia pren el
sol. Rodrigo anava amb el bastó, amb els
guants; ella, una mica lassa en la seva
pompa, recalcada al braç de don Nin;
qui no sabé veure Rodrigo ni la Ilam
bregada tristíssima, agónica, que li dedi
cá Palmira. Rodrigo va seguir-los, com
qui diu d'esma, i Palmira entregirá el cap
diverses vegades amb infinita llangor.
Des d'aquell dia, el fill de mamá Belén
vingué a donar un parell de toms vora
l'amagatall de Povella mig retrobada;
tombs vagues peró que cada vegada s'es
trenyien una mica més, fins que un ves
pre Rodrigo topa els murs de la casa.
A vegades vela sortir don Nin; d'altres
amb Palmira al costat. Quan ella sortia
sola, pujava de seguida al cotxe per mor
del seu instintiu disgust de veure's expo
sada als esguards deis homes grollers, a
les galanies de mal escoltar.
La segona o tercera tarda que vingué
més a prop de la casa, un glapit planyívol
Ii féu alçar els ulls. Era la Carina, que
colpida d'un sobtat desfici s'abocava en
tre els ferros del balcó, en homenatge al
seu amo natural.
El renou que feia va distreure la lec
tura de Palmira. Sortí al balcó. El gest
de retrocés de marit i muller va deturar
se corglaçat. L'aire dugué de l'un a l'altre
un sospir tremoladís.
Ja no la va veure més, peró des d'un recó
de la consciéncia, una ven molt entesa 11
deja que Palmira l'atalaiava rera les cor
tines. Aixb féu que cada tarda es vestís
amb més enginy i varietat. A la puntera
de les sabates se li reflectien els návols
i les clarors del ce!; vinclava el cos, re
tornat a l'antiga elegáncia; la cara, total
ment rasurada, era d'una morenor seve
ra, inédita a ulls de Palmira.
A vegades la reixa d'entrada era a rnig
cloure, amb negligéncia més o menys au
téntica, Rodrigo mal no hauria gosat
passar-la, peró un diumenge quan va ven
re que don Nin i tot el servei sortien 11
defallí la resisténcia. Un calfred que li
pessigollejava els nervis se II endugué la
La

va

aquell voler
la casa; l'altra ca
ma no
pogué estar-se d'obeir l'impuls
de la primera; i Rodrigo va trobar-se dins
la penombra del rebedor sense saber com
hi havia vingut.
Dreta al 'lindar, entorn d'una gloriola
lluminosa, Palmira somreia com una dea.
Rodrigo clogué els ulls. La dea aná acos
tant-se amb les mans esteses i les hl posá
ran de Ilavis. Ell va besar-les reverent
ment. Les mans resseguiren tots els in
drets d'aquell rostre, mai no vist com ara.
Fou talment el fregadís de l'esca; la fla
ma va propagar-se als cossos, 1 de sobte,
dins l'ombra quieta de la sala esclatá un
torb de dimonis, com si tots els vents de
la mar entretopessin a caprici de les di
vinitats infernals.
Tard o d'hora aná restituint-se la cal
ma.
Fora un cert desordre exterior, tot
reprengué Paspecte normal. Marit i mu
Iler s'assegueren l'un al costat de l'altre,
si fa no fa encongits. Com qui puja d'un
pou de treballosa sortida, Palmira va
queixar-se amb tendra ven.
—Oh, Rodrigo! Que valent t'has tor
raó. Abandoná una
que l'empenyia cap

cama a

a

disgust

ens el podria matar. Es amb ehl
que m'he fet senyora del tot
vaja; no
cm fa gens de vergonya dir-te
que li he
posat afecte.
—Tens raó. No convé que el deixem sol.
—Es ciar, home. El que hem de procu
rar aviat és tenir la casa parada. Hl
posa
rem de tot.
—Sí, Palmira, fins el meu arbre.
—No hi pensava. Ja Phas acabat?
—Miral...
I Rodrigo, tremolós de febre, va ense

nyarli

una

cbpia fotográfica d'aquell fruit

de la seva paciéncia.
Palmira Berna un xiscle de goig.
—Que ufanós t'ha sortit. Sembla un gar
rofer, noi.
—Fixa't en la branqueta de dalt; allí
som nosaltres.
—Jo i totl Rodrigo meu, i ben junts,
com ara.

—Per sempre, Palmira.
—Per tota la vida: fins més enllá de la
vida.
En aquell punt, la Carina sels enfilá als
genolls, el plomeret de la cua tot enjogas
sat.

—Mira la

nat.

—He canviat molt en dos anys de no
veure'ns.
=Que te'n vares anar, dignes.
—Perb no pots pas dir que et venia
malament que me n'anés.
--Ai! No és pas teva ni meya la culpa.
Es la vida qui ens enganya un xic cada
dia. ?Qué ens podem retreure, pobres de
nosaltres, si alió que avui ens és un goig
demá ens será una pena? I som tan po
queta cosa, que no ens adonem dels er
rors fins que són passats.
—Doncs jo, Palmira, els dono per ben
•

morts.

—I jo, Rodrigo. De massa bé que vi
vrem ens várem creure infeliços. I pro
várem de consolar-nos vora de gents es

tranyes...

Rodrigo sois va respondre amb un sos
pir arrossegat.
—Ja se m'han desentelat els ulls —con
fessá
Em trobo com non.
—Prou que ho veig. Estás al punt com
mai.
—I tu, Palmira! t'has fet meravellosa.
La teva rossor m'enlluerna.
—Ai! Els dolors canviarien de fesornia
les pedres.
Callaren, les mans entrelligades, els ulls
presos en l'encís. Palmira a poc a poc aná
dient:
—T'esperava; et pressentia dies ha. Et
vela venir en els meus somnis, bell i fort
com has vingut; te m'acostaves des de
molt lluny... com alló que he llegit d'aque
lla princesa, de no sé on, que veia venir
el seu cavaller, no sé de quina banda...
—Doncs ja he vingut.
—Ah, Rodrigo! Comprenc que ara no
podria passar sense tu. El nostre amor re
viu d'entre les cendres, com aquell ocell
que tenia tantes vides. T'escau molt ser
més prim!
—1 ho seré sempre. No tornaré a caure
en les baixeses d'abata Alló és passat.
—Passat; i tot el passat vol dir mort;
vol dir no conegut. Aneu a saber si no
hi haurem guanyat tu 1 jo. Ens queda

l'experiéncia.
—I, qué ens enginyarem per veure'ns?
—Com que no vui que et comprometis,
jo vindré a casa teva: més ben dit, a la
nostra casa de debó. Hem de guarnir-la
de manera que sembli un hivernacle, tota
de verd ciar i or, com un jardi d'aquells
que pinten. Ara rai, que sóc tan rica!
--Encara més? Que has tret la rifa?
—No saps; "Ell"... m'ha fet hereva de
tot el seu davant de notad. Per aixó no
et dic d'anar-me'n amb tu; ho perdríem

tot, i em sembla que ja ens ha arribat
l'hora de posar una mica de senyI
—Es trist haver de privar-te de dispo
sos
sar a gust d'alió que és tant teu!...

pirá Rodrigo emmelangit.
observá
—No t'encaparris, estimat!
Paulina amb aire optimista
Així, cada
—

—.

cop de veure'ns ens será una festa, i no
agafarem aquell regust casolá que esmussa
la sensibilitat de les persones delicades. De
més a més, no em convé trasbalsar-me.
Malaltejo molt sovint: el cap en-1 roda:
quan ha de ploure no m'aguanto deis peus.

—Oh, no!
es queixá Rodrigo, conven
No
çut, lligant-la entre els seus braçps
vui que sofreixis per mi. Mal haguessis
—

—.

d'abandonar-me no em queixaré.
—No temis Rodrigo. Si jo et deixés, no
tindria
de Déu. Peró abandonar
aquell pobre home fóra consciéncia. El
•

perdé:

nostra salvad& El seu ins
ha nuat amb un fil d'or. Quina
llástima, Rodrigo, que en el teu arbre no
hi quedi un brot per a la Carina!
—Només hi solen entrar els de la fa
milia.
—I qué vol dir la rutina davant del
nostre cas?
—No hi escau, Palmira; perb si tu ho
vols...
—Fes-ho
i amb veu profunda, afe
gi—: Un cop morts, vull que ens afigurin
en escultura, amb la Carina ajaguda als
nostres peus.
—Tu mateixa: perb no parlis de la mort,
ara que comencem a viure.
—Dignes, ara que ja sabem qué costa
la vida: ara que en som mereixedors.
—Palmira divinal...
—Rodrigo, abriga'm ainb els teus bra
ços, si no em moriré de fred.
—Palrnira, esposa meya: vina!

tint

si raparteió 1 coneixement deis nous no
'Masía, Adhue deseobrir, des
vetllant-lo a la consciencia europea, en el
seu rentable valor, el fet de la transforma
ció d'aquel' poble, ene fa tornar els ulls

ens

—

vera

Tots els neguits de Palmira s'han assos
segat. Quan el ferreny don Nin la fatiga,
sap que pot arraulir-se en uns altres bra
ços més joves, que sempre l'esperen amb
daler nou. Si per cas és Rodrigo qui l'em

palaga, l'austeritat de don Nin l'alleuge
reix de dolceses, amb aquella aspror no
gens desvalguda d'atractius.
A poc a poc, l'equilibri interior ha tras
puat entorn de Palmira

atmosfera
Tothom en fa res

com una

grácia providencial.
Palmira és assenyalada

tipus

com a

de totes les excelléncies. Es pietosa, sensi
ble, té la ma oberta als desvalguts. Sois la
Carina, en sentir el cor de Ronces de les
gents, es detura capficada, amb la pnta
a mig aire. Diríeu que un rialleta sorne
guera Ii voreja les genives.
—Miren, donya Palmira amb el seu
marit!
xiuxiugen els veins quan la
veuen passar, tota solemnial, al costat de
don Nin: d'aquell home tan integre.
diuen uns.
—Sembla una reina antiga
afegeixea altres.
—Es una santa
I la Carina, riu que riu...

Dostoiewski,

com a

pare 1 senyor

bem bellos mostres en les novenas més de
darrera hora. (Com a exemple : el millor
que hl ha en Obreros, zdnganos y reinas, la

de

la literatura moderna, en la literatura es
panyola, contraria ment, no es produeix amb
tanta evidencia el fet que la nova novellis
tica ene recordi un antecedent gloriós tan

d'H. Pérez de la Ossa, és
fidelitat estricta respon a
l'imperatiu d'aquelles dues Ibis.)
Paradoxalment resulta, dones, que la no
va fórmula novellistica, sorgida per arreco
fluir
1 onaerOnie concepto que ara
privara, respon en l'essencial a postulats
que quasi poden considerar-se classies.
Perb, hl hauria errada evident a creure
que els novelnstes nous no han aportat, ul
tra aquesta relntegració, cap novetat al
procediment técnic.
ha també en la no
vena nova elements que no tenien ni juga
gaven els grans novellistes anteriors 1 que,
en definitiva, els novellistes han aprés de
la realitat artística del moment.
Potser ola més importants 1 sens dubte
els més evidents són la humanització de les
Coses immaterials 1 la suplantació, apresa
en el cinema, de l'espai. (En un metre qua_
drat cap més desert que en les 'largues des
cripcions evocadores de Chateaubriand.)
Aquesta que hem anomenat humanització
-vet-ael una nitre paradoxa de la deshuma
nització de l'art— a qué eón sotmesos els
objectes immaterials representa, en la no
vena, una considerable 1 vastissima am
pliació de personatges. Tot el secret está,
perb, en el fet que, en Per personatge nna
taula, sigui evidentment un personatge no
vellístie, (Sense desconéixer que la persona
litat mateixa de la taula 11 dóna capacitat
per a ésser, en altre cas, criatura dramittl

ect explica tal volta que davant la redí
positiva de novellistes nona (Cossío, Díaz
Fernández, Porras, Arderius„Tarnés, etc.)
s'hagi escés, a voltes brillant 1 a voltes so,
morta, una Inquietud esdevinguda polémi
ca. La qttestió d'un pretesa técnica novellis
tica, ui1l cops plantejada 1 debatuda,
estat, en avinenteses diversos, el palesament
tat

efectim
No ha bastat deixar-la definitivament de
ree6 tot declarant que no hi ha una téentea
de la novena. Adhue reconeixent que, en
gran part, les obres genials són essencial
ment intultives, és evldent que cal tenlr
en compte, per a judicar, com a example,
la decadéncla a qué havia arribat la no
vella espanyola, la realitat d'una cerla téc
nica. I és curiós que abans de tot ene cal
gui reconéixer que la tendéncia novfssima
no és, al cap 1 a la fi, més que la vigoritza
ció, a voltes voluntArlament exagerada, d'u
na técnica gairebé eterna que —per a re
(luir-nos a les allusions ja fetos— a Rus.
ala tlngué eulminació gloriosa (encara que
potser fragmentitria) en Dostoiewsk1 1 que
a Espanya té plena confirmado 1 eficacia
en el Quizot, de Cervantes, 1 més poste
riorment, 1 amb corta inseguretat, en les
obres de Galas, Hereje 1 Pérez de Ayala.
Embafats pdblic 1 autors d'un realisme,

greix6s

com

la

cansalada,

1 que no es

ju

figura poética.)
Aquests són, al meu entendre, els senyala
noca. El seu palesament ha fet compendre
ca o

dicen prou saborós si no regalimava com
la frulta massa madura, els novellistes nous
s'afanyen a restablir dues normes que han
estat sempre fonamentals, al meu entendre,
en .la
técnica novellistica.
Qualseval lector atent a les orientacions
que actualment palesa la novena arreu del
món trobarA lógica facllitat a réconéixer
que ele dos conceptes bildes, les dues lleis
estétiques que donen fisonomía, robustesa
1 personalitat a la novenistica nova són
a) Naturalitat 1 facilitat en tot anb que
pot ésser considerat fantAstic.
bl Difleultat, imaginado, tintada en
tot allb que deu ésser conslderat natural,

calla cercar la causa rentable de la de
cadéncia de la novena espanyola. Aquesta,
tot honorant les exeepcions 1 Adhuc els mh
rits 1 les valors de les no excepelons, pa
teix d'una vulgarltat que s'arrela precisa
ment en tot el contrari del que cal que sigui
la novena.
Instintivament el Odie s'ha donat comp
on

te

un

que

•

a

somn1;

Imaginació
Dones bé —1 no entreten1nt-nos a cercar
exemples— la novena espanyola ha
caigut darrerament en l'oblit collectiu
questes normes fonamentals, emprant tot
nons

justament les contriiries, amb perjudici

imaginativa

el fruit. Aixb explicarla potser

l'éxit assolit, en !lengua espanyola, per la
novena M7 Cemento, de Fedor Gladkov.
Ara bé: reeixiran els novellistes nous a
ter triomfar el nou estil? Guanyaran, con
tra la rutina i en ajut deis qui havien eo_
meneat a combátre-la, aquesta batalla?
De moment és sImptoma molt significatin
interessant que un autor de novelles tan
fermament caracterizat com Azorin bagi
emprés una rectificació total amb la seva
darrera Félix Vargas (etopeia) que, mal
grat no ésser reeixida (al meu entendre és
molt inferior a Pdjaro pinto de l'Espina 1
en la mateixa trajectbria), representa una
gran sensibilitat 1 un matiner esperit de vi
gilancia estética.

la lluna es senznlísim;
la dificultat és anar d'una
cambra a l'altra. (Parlem, naturalment, en
pur terreny novellfstic.)
En Eta germana learamazov 1 en Don Qui
jote de ra Mancha aixb es compleix amb
gloriosa rotuncittat. I per tal com aixb no
es corapleix galrebé mal en les obres de :fu_
11 Veme, resulta que Jull Verne, contra el
que crea mona gent, és un escriptor sense
en

d'aquesta eixorquesa

corseeava

real, quotidiA.
El viatge

•

recen( novena
allb que amb

proper,

va

de

Apolo•io Pérez de Ayala marett un cami.
En aquest sentit, excelleixen novelles com
La Rueda, de Francisco de Cossio 1 El con.
nielado de papel, de Benjamín Jarnés, 1 en
altre ordre, més o menys eneertades, tro

ve1413 es de la
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po

En el

sitiu i greu del rentable sentit de la crea
ció literaria. Són els novellistes nous els
qui tornen a tenir-les en compte íntegra
ment. sobretot d'eneit que amb Determino y
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la frisia aventura d'un

•

á

poeta

--

vegada

Una

hi havia

Manresa

a

una

poeta local molt notable per diverses raons.
Una d'elles era la seva incondicional admi
ració

pel

masover

senyor

López-Picó.

espiritual,

baixava

Com

una

a

bon

vegada

a

visitar l'estimat
mestre a la seva penva d'aleshores, la fa
mosa penya del vell Continental. El poeta
forá s'asseia tot humil en un reconet 1
caçava una a una les profundes idees que
anaven fluint de la reunió i que després ha
vien de constituir la part mes preciosa del
seu aliment espiritual per a tot l'any.
El nostre poeta, com hem dit, baixava a
Barcelona una vegada a l'any, gairebé sem
pre pel segon día de Pasqua. En un d'a
quests Ilargs intermedis, el vell Continental
desaparegué per fer pas a la Banca Arnús.
Arriba la Pasqua, i el poeta del Cardoner,
que, com a bon poeta, no estava gaire ben
informat de les petites realitats, es decidí a
fer l'anual visita al senvor López-Picó.
El bon home torna a Manresa amb un
aire tot decebut.
Qué t'ha dit En López-Picó upre
guntaren els admiradors locals.
No he trobat En López-Picó...1
Per6 almenys haurás estat a la penya?
Tampoc he trobat la penya 1

l'any

a

Barcelona 1

anava a

—

—
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I el més trist és que ni tan sois he tro
bat el Continental!
—
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