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La reunió del Consell de la Societat de
a
Madrid ha acabat, com han d'a
cá-bar sempre aquestes sessions peribdiques,
amb una reconciliaoió general. Problemes in
ternacionals que requereixen la unanimitat
per a esdevenir acords, no poden acabar d'al
tra manera. Si el problema és una cosa vi
va, no queda resolt, sin() ajornat, amb un
petit pas endavant cada vegada. Després,
•

Nacions

no

la negativa dels Estats Units, perqué el con
tribuent americá hauria resultat perjudicat
per aquesta anullació. Per altra part un pe
tit «souvenir)) de la gran guerra en forma
d'un deute que duri cinquanta anys més re
cordará a les futures generacions que les
guerres valen molts diners i deslloriguen el
mecanisme financie,. j econémic de tot el
mon.

MIRADOR INDISCRET
Les ref"" de

Opinió

B C"

Sembla que l'A 13 C vol eanviar de táctica.
Realment no hi ha res que s'Ya oppsi, por
qué el difunt don Torcuato no va demar tes
tament

autoritzada

Un dia d'estiu, a Cardedeu,
editor barcelonf parlava d'anar un conegut
als banye
d'Alhama. El seu interlocutor, un
fabricant
de vidre, que ja no és
d'aquest m6n, li ex
posa el seu punt de vista
sobre les cures

polític.

Alemanya desitja v.eure els
Els observadors atents s'han adonat ja de
exércits estrangers abandonar la riva dreta
certs canvis que de persistir podrien alterar
balneáries.
del Rhin.
la fesomía de l'A 11 C. No ens fem, pero,
Jo no hi vaig, porqué aixé son
cama
han
dut
Aquests homes
pacientment aquest illusions. Té una tradició tan fortal
mes, sap? Als que ens
aixé del'
De moment, qui ha pogut observar que
doble problema de les .paracions i l'ocu
balnearis no ens cura de banyem,
res.
pado militar. Briand ha imposat el seu cri l'A 13 C intenta canviar la pell és el senyor
Marsillacfi.
La
carta que ha rebut liquida
Un rIcord
teri de fer les coses pacificament i sobre la
rla aquesta sucosa collaboracio, si no fos...
base de realitats tangibles. Stresemann ha
si no fos que el nostre amic Marsillach ha
En Pla deia pertot que havia
estat Púnic polític alemany que ha reeixit
escrit el se
reeorregut al tribunal de la llástima fent no
gon volum de la fundado
en la idea preconitzada per Rathenau i
«Camb6» en tres
tar que per l'A 13 C va deixar altres
mesas
Wirth que la lleial execució deis compromi
boracions.
Ho deia, és ciar, com qui es
d'una
sos
internacionals era el millor canní de
performança, d'haver batut un gloria
l'éxit.
Un altre Albert Londres
El mal és, ara que moka gentrécord.
lle
ga, que el récord batut no •és el del'han
Les entrevistes de Madrid han estat mea
la rapi
A
han
La
Nau
enrolat
un
altre
repta-ter
desa,
sin6
el de manca d'informaci6.
cordials I han constituit el prdleg de la con
que, o molt ens equivoquem, o afegirá pá
feréncia política que no solament ha de re
gines de gléria a l'historial ja prou brillant Esbotzant
soldre el rnétode d'aplica'cio del Pla Young,
portes obertes
del reporterisme barceloní. Es diu Jaume
sino de crear a Renánia una comissio de
Bori.
El jove tractadista polític Josep
constatado i conciliado sobre les zones des
Pla, en el
A continuaci6 reproduim el final del seu
seu afanv panegíric, ha
donat una justifi
mílitaritzades per a poder procedir a l'eva
interviu amb la senyora Assumpci6 Casáis:
de
caoi6
l'ex-célebre (,Delateu I»
va exer
cuació d'aquella regio. Les converses entre
«— I aquí al Talla qué pensen fer-hi?
cir un papar tan important en que
les campa
Briand i Stresemann continuaran ara a Pa
El que es presenti, especialment vode
nyes contra la Lliga
rís, on probablement s'arribará a un acord vil de to francés.
Ferran Agulló ha dit moltes
vegades que
Li agradarle molt tenir filies?
sobre el lloc i data de reunió de la confe
a La Veu no havia sortit mai
aquella frase
Moltfssim
ens diu amb vi'vesa.
réncia política.
•tan curta. Márius Aguilar Iza
Ens despedim. La Casals és una dona
explicar, quan
Aquest acord entre Briand i Stresemann
escrivia a L'Esquella, no fa pas
tants anys,
molsuda,
gentil.
que
eh
l
ha eltat una obra llarga. Els episodis de
havia inventat aquella arma.
Fa molt bonic. Es pinta les celles i els
Qué ha passat, doncs? ?Es que
Ginebra, Thoiry i Locarno són el préleg del llavis, que per cert, s6n molsudets. Es que
ha trobat el «Delateu!» en algunJosep Pla
de Madrid. Fins ara havien estat ajudats per ha de sortir a l'escena. Es contempla al mi
deis ar
Chamberlain. Ara entra en escena el nou rail i s'agrada. Una ullada a la cambra xius que di» que ha consultat?
ministre del Foreing Offíce, el treballista ens fa adonar que és pie de retrats d'En
De les eleccions
Henderson, de l'arbitratge del qual no es Bergés. Al costat del mirall n'hi ha un d'em
pot desconfiar.
marcat. Ls un record delicat. En un red> hi
Durant la campanya electoral fa poc ha
Si la Societat de Nadons no pogués re
ha un paner amb les emes de fer mitja, a
guda a Anglaterra, si hi hagué reurnons
gistrar cap més éxit que el del Pla Young, punt de solfa.»
tades, no n'hi hagué cap de tumultuosa.agi
si Briand i Stresemann no haguessin fet
En algunes, fins es
res
pronunciaren algunes
més que liquidar els problemes de la guerra,
de premsa
respostes enginyoses.
reparacions, deutes i ocupaci6 de Renánia,
Per
exemple:
Un eco aparegut la setmana passada ex
mereixerien una solemne barretada.
Una electora cridá a un candidat
plicava que Carles Capdevila havia rebut rorava
que pe
:
un exemplar dedicat a l'Angel Samblancat
Si jo fos la vostra dona, us
d'una novella esportiva del senyor Guardio
donaria
metzines.
la Cardellach.
EH respongué, després de mirar-la
Pel que sembla, el repartiment deis exem
:
—L Si jo fos el
vostre marit, les pendria.
plars dedicats per l'autor no va pas sser
Una
altra
:
cap cosa massa perfecte.
Un candidat era interromput sovint per
Llufs Ayrnamf, crftic de ¦futbol d'un diari
un oient,
que repetia :
'catará,
tebre Ilexemplat dedicat al -so
vull quefem taxin el anenjar.
nyor Escofet, de La Vanguardia. Esgarrifa
El candidat, Impacientat
de pensar les combinacions que s'hauran
Em sembla que encara no ha parlat
arribat a fer amb aquesta colla de llibres
ningú de taxar Palfals.
dedicats. La novella, ja que no per altra
cosa, passará a la posteritat per aquesta
collecció de trifulgues.
L'armari del pa
De tetes maneres l'editor ho ha arreglat
Els diaris ja han explicat que en la dar
molt fácilment. Com? Escrivint una !letra
rera Sessió Mirador, de
a
cada un deis obsequiats, demanant-los-hi
cinema, les opinions
del públic varen dividir-se d'una
el 'libre, i fent un nou repartiment total.
manera
molt eloqüent davant la pellícula
avantguar
dista
Emak
Bakia.
Mentre els d'una
selecta
da xiulaven i picaven de peus com unsban
es
peritats, els de l'altra aplaudien amb no
Al Gestionani Butlleti de l'Associació de
anenys entusiasme.
Teatre Selecte ens han cridat Patenció unes
Va ésser amb gran sorpresa que algú va
tiretes enganxades de color verd (que és el
descobrir que un dels que protestaven amb
que fa menys de mal a la vista). Contenen
més energia era... el groom de MIRADOR!
inscripcions sublims com aqueixa
Una bona persona el va tocar
«Teatre Se/ecte demana la vostra coope
paternalment
a
PespatIla, i Ii va dir:
rad&
Vigila, noi, que t'hi estás jugant el pa!
»Feu-vos de l'Associació del Teatre Se
lecte.»
DESPRES DE L'ACORD:
Perd «Mirador indiscret» no podía estar-se
Una definició de
Mr. Young, President del Comitl d'Experts,
d'esbrinar el que hi havia darrera deis mis
fa donar-se les mans a M. Moureau (esquer teriosos pegats. Un exemplar del butlleti por
L'altre dia en una taula de café es
par
ra), delegat de FranFa, i el Dr. Schacht tat a la cuina i rentat curosament ens ha lava de l'Amichatis.
Els comentaris no eren
(dreta), delegat d'Alemanya.
revel: t al dessota unes senténoies encara
phs excessivament favorables, que digués
calés sublims.
sim. Finalment, un popular dibuixant
que
Dejen,
per exemple:
ara se'ns ha tornat escriptor,
¦Certament, hi ha anolts altres problemes
va dir-hi la
«Voleu fruir de les belleses emotives del
seva :
que cal resoldre si es vol.
consolidar la pau. Teatre?
L'Amichatis és una mena de croupier
Aquests problemes, peré, encara que en for
»Formeu part del Teatre Selecte.»
de la literatura. Jugo amb avantatge i
aixe
ma distinta, existien ja abans
Una
altra :
ca morts.
de la
Toparan ami) l'egoisme i els prejudicisguerra.
no sou un munt de carn i ossos, te
(,Si
d'uns
o altres, pené el desig de
niu de desenrotllar vostre esperit.
»
Una «
cooperado interna
d'En Bon
»Com?
cional els ha d'anar resolent per vies legals.
»Teatre
Selecte us en donará ocasio.»
De tothorn és coneguda aquella copla an
L'atmosfera internacional és cada dia més
Certament, ens expliquem aquells pegats dalusa que tant ha arribat a enternir
propicia.
els
de color de fulla de parra.
amants del flamenc i deis demecs
sentimen
tals.
Diu :
A la mujer de la via
com es veja l'Exposició Internacional en
no la trates con desdén,
1914
que antes de ser dala via
ha sido mujer de bien.
En Bon, per& ha trobat que amb una lleu
variant la dita copla adquiriria el seu punt
d'esprit, i heus aquí com l'ha deixada :
A la mujer de la via
no la trates con
desdén,
que saca una banderita
cada ves que pasa un tren.
Qui és capaç de dir que no és molt millor
la copla d'En Bon que l'altra?
gut

constatar que

—

—

—

—

angleses

Briand i Stresenzann

en

una

de les

seves

privades

converses

incidents nous el tomen a posar damunt la
Un comité d'experts, presidit pel
delegat
taula i les velles diferéncies s'acosten fins
americá Mr. Young a París, ha resolt el
a
un altre
ajornament. Aixt ha passat ara doble problema de les reparacions i
els deu
amb el problema de les minories, que tor
tes.
nará a rebrotar en una préxíma reunió del
Les negociacions han durat quatre mesos
Consell o de l'Assemblea.
i han estat difícils. Tothom ha
regatejat el
Perd al marge de les sessions oficials, les
que ha pogut i a fi de comptes no ha pre
converses dels homes d'Estat d'Europa han
valgut ni la xifra presentada per les dele
tingut una major transcendéncia que els gacions aliades
en el memorándum del 13
acords públics del Consell. I és molt proba
d'obril,1
ni
la
quautitat
que óferia Alemdnya.
ble que en les paraules de reconciliado amb
tant Alemanya com els seus re
qué va ésser closa la sessió final entrés per Finalment,
ditors 'aren cedir una mica acceptant el
arma l'estat de les negociacions privades so
Pla Young. Aquest projecte, que
ara han
bre les qüestions cabdals que avui preocupen
d'aprovar
els governs, redueix notablement
al món.
el deute alernany per reparacions,
peró té
Briand Stresemann han parlat molts de
l'avantatge que dona a un deute polític el
cops a soles a l'Hotel Ritz, convençuts per
d'un deute comercial, mobilitzable
igual que Púnica garantia positiva de la pau carácter
i comerciable, converteix en
cobrables unes
és la liquidado definitiva de la guerra ; i
xifres encara astronémiques, solidaritza els
encara que d'aquestes converses
no
n'ha
deutes amb les reparacions i institueix amb
transcendit altra cosa que un començament el Banc
Internacional de Pagaments un
d'acord per a reunir una conferéncia política
ganisme que substituirá l'agent general or
sobre les solucions económiques proposades
de
pel Comité d'Experts de París, tot fa creure pagaments i podrá llençar obligacions.
L'antic Pla Dawes no establia un
que es varen preparar els tenmes del resultat
fixe d'anualitats. El Pla Young és nombre
futur de la conferencia
ben con
*
cret :59 anualitats, de les quals,
les 37 prime
*
* *
res, de 2.050 milions.demarcsor,
i altres 22
Com tothorn sap, la liquidado de la guer
d'uns 1.400 milions, aproximadament. Les
ra depón de tres principals
afers : les repa
tenen una part condicional que
racions, els deutes de guerra i l'evacuado anualitats
pot ésser objecte de moratória
del Rhin.
durant dos
Aquests tres problernes han agrejat durant anys, previ avis de noranta días, i una part
incondicional, o sigui que
de pagar-se
dos lustres les Telacions entre les
principals passi el que passi. Aquestahapart
s'eleva a
nacions del món, entre els aliats i l'Ale
660
i té afectada la recaptaci6 deis
manya i 'entre els aliats
els Estats Units.
beneficis deis ferrocarrils alemanvs, la
única
garantia hipotecaria del Pla
La
part condicional es nodrirá del pressupost
general del Reich.
Cap conferencia d'experts }lamia tingut
un éxit com el d'aquest
comité, que ha aca
bat les seves tasques en un
anibient de cor
dialitat i d'optimisme poques vegades acon
seguit en reunions d'aquesta mena. En els
períodes més difícils de les negociacions es
va dir que era
ignominiós que els governs
abdiquessin de tota iniciativa en mans d'uns
técnics. Els fets han demostrat una vedada
més que aquesta mena d'assurnptes
hand'a
-

.

,

-

•

.

Young.

•

nar

a

raure en

tot si son molt

comissions d'experts, sobre

complicats i si es vol que
el carácter polític. L'observado co
munista que la finança internacional
posa •má
en els ,afers més vitals del
linón és injusta
en
aquest punt. Una conferéncia política
hauria fracassat. Només uns
experts, i en
aquests cas els banquers, podien
resoldre
comercialment un jeroglífic financier i con
vertir en reals unes xifres
hipotétiques.
Pertoca ara als governs ratificar
aquest
acord. Franca ha de ratificar
abans
del
31
de juliol els convenis
relatius als deutes de
guerra. Es possible que el Parlament
vulgui
ratificar conjuntament el conveni deis deu
tes fi el Pla Young. També
és probable que
el Reichstag no mulgui ratificar el
Pla Young
sense una promesa formal
relativa a l'eva
cuació de Renánia. A Anglaterra, els conser
vadors han fet observar, entre altres
coses,
que el Banc Internacional previst ,pel Pla
Young será una institució que servirá per
finançar les
perdin

L'arbitre

Mr. Henderson, ministre
angles d'afers estrangers

nou

treballista

Fins ara havia estat ampossible d'englobar
les qüestions de les reparacions i els deu
tes
els Estats Units s'hi havien oposat sis
temáticament i és possible que ara, després
del treball deis experts de París, encara hi
hagi als Estats Units algú que protesti. Gai
rebé insensiblement Popinió
nordamericana
s'ha humanitzat i la realitat ha estat més
forta que el rigor arnb que fins ara es respo
nia a Europa amb aquel] principi : «Qui tin
gui deutes que els pagui».
Els laboristes anglesos, si hi haguessin
arribat a temes, haurien preconitzat Panul
lacio deis deutes de guerra i de les repara
cions, per() la proposició hauria topat amb

Exemplars

—

.-

—

Propaganda

-

—

l'Amichatis

—

copla

Ni amb vidre de multiplicar...
cinc

presenciar l'altre dia

exportacions alemanyes.
Anglaterra ratificará Pacord. Quant alsPer&
Es
tats Units, el president Hoover és
favorable
al projecte Young. El termini
del 31 de ju
Bol imposat
França pels convenis sobre
els deutes exigeix molta pressa.

Briand i Stresemann, en les converses de
Madrid han hagut de constatar Péxit dels
experts i la conseqüéncia que se'n deriva
:
l'evacuado de Renánia. Stresernann haurá

—

—

Caram, si que
Oh... esperi's.

—

—

será gran aixd.
Aixd que veu només és la taquilla.

(Revista Nova,

núm. 3, 25 abril 1914.)

una

escena

El cambrer presenta a un dient nou, gran
un Sant Pau, un plat de biftec amb
patates, de la série de coberts a cinc ralets.
Naturalment, a cinc rals cobert i donant
quatre plats, el biftec no pot sser cap cha
teaubriand de quilo. De vegades, peró és tan
petit, que els clients habituals de la casa
Panomenen el biftec invisible.
Després de sopar l'amo de la casa, treba
llant un nou client, pregunta a l'hoste:
Com ha trobat el biftec?
Que com l'he trobat? respongué el
client, sorprés de la barra de l'amo.—Doncs,
miri, amb imoltes dificultats. A Páltim, peré,
l'he trobat amagat sota una patata fregida.
com

a

pogut comprovar que Franca ha de
ratificar
aviat el Pla Young, i Briand també ha ix)-

periodista barceloní, hohemi per for
menja en restaurants de
ralets cobert porqué el sou no dóna per

Un

ça, volem dir que

MEIVWDR

2
D'En Pepe Gil
A l'escenari de

Novetats,
A.

1/VI I

LA•all.r.4

113,

Confidéncies d'un repórter

En Vilumara

a

a

la

llotja

enárlsa.

"micas
,,,,,,

d'En
;

algti

recorda l'actuació de Pitoeff en aquell teatre.
No me'n parleu, no me'n parlen I—diu
En Vilumara.
I d'ase en avall, li aplica a Pitoeff totes
les paraules despectives que li vénen a la
boca.
En Duran i Tortajada protesta :
Vosté que ha aplaudlt les comédies de
Linares Rivas, no té dret a tramar aixf

plantar

—

,

bellesa,
general,

un

ministre,

un

saltimbanqui

o

Pi toeff.

1 e mi qué cm conta
gesticula Vilu
d'En Vidal i Ribas!
Tothom riu.
En Vilumara rectifica :
Ja ho sé, ja ho sé que Linares Rivas
és un adroguer. Jo volia din Vidal i Ribas...
Aqueixa «tossuderia» del boa Vilumara,
ens recorda, un cas semblant que ti va ocar
rer al célebre Pepe Gil, quan era empresari
de Pantic Tívoli.
El periodista Planas de Taverne tenia ma
rejat, per aquel! temps, amb les seves cam
panyes, a Pepe Chil. Aquest Ii atribula tetes
les desgracies.
Un dia de debut de la Chelito, els xiulets
deis descontents ofegaren els aplaudiments
deis admiradora.
Pepe Chil sor«, en acabar, a la bateria.
Senyors : Jo ja sé que tots vosaltres
estimeu a la Chelito, pera com alguns han
mostrat Ilur disconformitat, vull dir ben alt
que tot abra és pagat per aqueix sinvergilon
se de Planas i Casals, perqué li he negat
—

—

—

entre

ciri, i amb

un

entendre res amb bisbes, ni
a,mb toros, ni amb grcc, ni amb coreogra
fia, ni amb literatura, ni amb política, ni
amb estrategia, aquesta persona, ja en po
den estar segura : és un reptirter.
reportatge és aixd ; parlar de tot sen
se entendre de res. Cal tenir, aix6 sí, un
estil una mica dar, una .mica net, posseir
una certa audacia i al ,mateix temps no obli
dar mal allá on comença la frontera del
riclícul. Amb aquestes armes, o sigui amb
ben adminis
.Ana ingoráncia enciclopédica
trada, el periodista pot anar per tot, enca
rar-se amb els homes i les coses i mirar de
treure'n el suc necessari per tal de cuinar
el menú que ,ha de servir als seus possibles
lectora.

—

mara

nosaltres dos, estirat com un
somriure servicial a flor de
Ilavi. El bon home no tenia la menor idea
de qui era Chesterton ; la seya erudició so
bre literatura era d'una vaguetat semblant.
PreguntMi vaig demanar quina és
la seva opinió sobre Bernard Shaw.
1,1ntérpret va traduir les meves paraules
i uns instants després cm contestava :
Dice que míster Bernard Shaw es malo,
pero que es susceptible de arreglo.
No cm vaig pas petimetre deposar en dubte
les guatitas professionals de Pinterpret, na
turalmenti pera cm va sobtar que recluís a
tan peques paraules la 'larga perorad() que
havia fet Ohesterton. En fer-li notar dató,
va aclarir-m'ho de seguida :
—si, ha dicho otras cosas, pero en. resu
men no significan mas que esto. Parece que
se trata de un mal individuo... (referint-se

Si en el inón hi ha alguna persona capaç
d'heure-se-les tranquiliament amb un bisbe,
un torero, un professor de grec, un bailad
negre, un escriptor famós, una reina de la

—

sense

—

—

—

Shaw).

Pel mateix procediment várem continuar

--

—

el diáleg i l'intérpret continua seryint-me
amb una precisió semblant les paraulls de

Avui ens sentim en tren de fer confidén
cies. lritentarem presentar el periodisme vist
una mica per la banda de dins, explicant
al mateix temps uns quants trucs í les ma
les arts de que ens valem.. Breu
ensenya
rem la trampa del reportatge.

—

moler.

L'amor deis bornes apassionats

Chesterton. Finalment, l'inalterable empleat
permetre una mica de confiança i em

es va

confessar la seva impressió personal so
bre Pillustre hoste
Si quiere que le hable francamente, me
parece que este tío está cargado de p
Ami) aquests preciosos materials vaig bas
tir la meya interviu amb Ohesterton. Com
que donava la casualitat de que era Punk
periodista de Barcelona que Phavia vist, l'en
dema tots els diaris reprodiden fragments
del brillantíssim reportatge.
v.a

—

llegim

en
la premsa que un jove,
d'obcecació, ha occit la seva
en
promesa. ?F,s que veritablement estima Pho

*

hem

que occeix la dona estimada? Mai no
cregut en l'amor deis homes apassio

oficialesca del

*

noticiad

net

i

pelát,

sense

gota d'enginy ni de fantasia. Una de les

fiors més singulars d'aquesta'branca del pe
riodisme és la interviu, l'amable, graciosa
i pataquejada interviu.
El públic, en general, creu que les inter
vius son fetes perqué hom s'enteri del qué
pensa sobre tal cosa o tal abra, un cert per
sonatge. El públic, no obstant, s'equivoca.
Es sorprenent, oi?, perd és ajad La inter
du ha deixat d'ésser un element inzforrnatiu
per a convertir-se en el forat per on s'esca
pa tota la inflació literaturesca continguda
i torturada en les Redaccions. No cal estra
nyar-se, dones, que el veritable protagonis
ta d'aquests reportatges sigui el periodis
ta i no l'intervivat. Aquest no és res més
que el pretext, l'ocasió perqué el cronis
ta pugui desenrotfiar les seves brillantíssi
mes qualitats. Sobre la historiada safata dels
seus mérits, el periodista hi ofereix quatre
engrunes del que diu el personatge ue) ha
anat a veure, el just perqué la gent s'adoni
de la utilitat de la preciosa safata.
Una vegada, un periodista amic meu v.a
anar a Pelada de França a esperar no sé
quin ministre, amb l'intent de fersli una in
terviu. La cosa és fácil d'explicar, veritat?
Dones, bé ; l'endemá vaig llegir l'article
annb l'esparverament que és de suposar, vaig
veure que començava aixt
Paseando por el andén, pluma en ristre,
esperábamos la llegada del ferroviario con

nass.»

Aixd é$ el començament d'un article molt
bo de J. Civera Sormant a Catalunya Social.
La confessió del distinguit esoriptor catérlic
ens enterneix. Ens plauria, pera, saber l'o
pinia de la Maria Bonshoms, sobre l'amor
deis homes apassionats. ?Hl ha oregut mal
en aquest amor? A veure si J. Civera Sor
maní Ji darla pertnís per dir-nos-ho. Estem
am)) neguit.

Filosofies d'en havent sopat
Banquet a «La Pátria" en honor d'En
Domínguez Rodifie, periodista resident a
Berlín, representant de l'Exposici6 a Ale
manya.

Pesto cordial, de oompanyonia.
L'homenatjat, fill de Sevilla, explica com
-,començá a eseriure, en,catalá, ala diarís bar
celónins.
Els comensals no se l'escolten gaire. La
gran taula está dividida en dos bándols els
partidaris i els contraris del doctor Asuero,
i només es parla del trigémin.
A l'hora del xampany, discursos.
Un alemany s'expressa en tons pacifistes.
Kant
diu
feu ciutadá universal
porqué era ciutada germánic.
,Observació d'un periodista :
Filosofies de Kant, en havent sopat?
...de Kant i piano
salta un eompam
al seu costat.
—

*

Parlem, ben entés, del reportatge tirant a
literari, del que se sent una mica la fredor

un moment

me

—

—

voy.-

--

—

*

*

*

Com es pot veure, el reportatge, posat a
les mans d'un heme fantasista, resulta una
arma perillosa. Hem pensat moltes vegades
que el .millor intervivador seria un bon ta
quígraf. Qüestió d'exactitud, de precisió.
Aquest sistema, pera, ofereix també els seus

L'etern descontent deis artistes
Hi ha ben pipa artistes de teatre que esti
del génere en el qual san

guin contents
aplaudits.

Fa dues setmanes, En Santpere, des d'a
questes columnes, confessava que el vodevil
no fi plau pas massa.
La Rosita Rodrigo, dona que sernbla nas
cuda per la revista o per al vodevil, ni está
contenta de fer' revista, ni acceptaria a gust
la proposicia, de la qual es parla temps en
a

rera, de passar a

l'Espanyol.

,

—

Signatures amb natilla
I,'altre dia J. V. Foix, que, com saben
els nostres lectors, té botiga de xocolata a
la pedra al carrer de Mercaders del Poble
Espanyol ,de Montjuk, ens anunciava : Di
mecres vinent signaré les !filtres de xocolata.
Els autors, no signen llurs 'libres un dia de
tenminat? Done§ jo vull signar també el
meu treball en atenci6 al client.
Escolteu —11 fou dit
i si yenguéssiu
xocolata desfeta, com us ho ferien?
L'Angel Ferran, sempre amatent, inter

vingué
Signaria amb nata/a.
Hom s'imagina el surrealista Foix bu
fant la paperineta cbnica parqué n'eixfs,
dipositar-se damunt la xocolata desfeta un
fil prim de natilla J. V. Foix fecit.
—

a

-

El gltic d'ara
Embadalit davant les restauracions fetes
deis edificis anexes a la Diputaoi6 Pro
vincial, un pobre taujá felicita Parquitecte
senyor Rubia:
Admirable! Veritablement admirable!
Qué es creia, dones? va exclamar,
sornrient, el senyor Rubió
En ello) del
gatic hi tinc la ma trencada. Ja he falg mi
llor que la gent de l'épocal...
a

un

—

—

—

—.

MR. G. K.

CHESTERTOA

inconvenients. Es aquest sentit sinistre de

Pobjectivisme el que féu escriure un
amic meu aquella ja célebre remarca
a

altre

:

Dalt deis arbres —deia, en la ressenya
hi havien enfilades pr
d'un enterrament
—

sonsas

d'ambdós

sexes.

Déu me'n guard d'establir cap mena de
l'efecte
recepta del reportatge, per?) era fa del
pe
per
part
excessiva
sinceritat
una
que
Sempre
iesultar.
pot
riodista li
que vaig tenir
esm recordaré de l'entrevista,
Ho
amb Chesterton, en el hall del Majestic no
anys
i,
si
divuit
tenia
Llavors
jo
tel.
la meya segona in
yaig errat, es tractavala denieva
prodigiosa in
terviu. Malgrat de
consciéncia, yaig quedar literalment espar
davant per da
verat quan em vaig trobar
Chesterton
no sa
escriptor.
vant del famas
parlava el fran
bia un borrall d'espanyol
tin
cés a claps a claps ; per entendre'ns no
serveis
els
utilitzar
remei
que
altre
guérem
meritfssims de Pintérpret de Photel. Era un
xicot correctíssim, zetas, disciplinat i anava
pal
vestit amb una notable lliurea. Es va

perjudicial.
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GRAVATS TIPOGRAFICS

no

menjar gaire.
En Russinyol

Amb

allá a Parla quan
entossudir-se a voler sortlr a
les nits. L'Utrillo que pintava, es va apropiar
una modet. La féu la seva !tanate. Les rela
cions eran una cosa inefable. Cada dos
per tres i per un tres I no res es tiraven els

numen

•

es va

P:111,1kUi

gap?

El bon senyor va explicar-me pe a pa els
punts de vista sobre l'esport. L'endemá,
aquestes opinions sortien en lletres de mot
llo, acompanyades d'un retrae de l'Adriá
Guat. De passada, jo feia unes guantes re
fez-beles analidoses a la pluja que queia
rrnentre durava la intervitt...
Uns dies més tard vaig tenir ocasi6 de
comprovar que havia fet una planxa sensa
cional. El senyor amb el qual jo havia par
lat en l'Or del Rhin, no era l'Acida GuaI!
Era el pintor Colom.
Ni l'un ni l'altre van presentar cap mena
de reclarnaci6.

UTRILLO

seus

*

*

L'art de la interviu no és pas una cosa
'tan !fácil com sembla a primera vista. Més
que un art, pera, podriem dir que es ti-acta
d'una ciencia, d'una ciencia exacta, gaire
bé. La mejor dificultat de les intervius és
trobar un bon començarnent i un bon final.
El mot de la fin, sobretot, té une importan
cia decisiva. Va durar un quant temps que
totes les intervius acabaven així, si fa no fa :
1 ara —deia el periodista —lauda de
fer el favor de contar-nos una anécdota de
la seva vida...
L'intervivat soba fer uns quanta escara
falls i finalment treia del sac del records una
floreta d'espera. El periodista hi posava la
firma a sota i... bona nit tinguin. Aquest
era el sistema adoptat generalment pels re
pórters brillants de l'época. Bis altres se sor
tien del pas amb aquel' recurs tant trist de:
«No volguérem abusar més estona de l'ama
biltat
nostre interlocutor...», o bé de
man,ant auxili a un cap de teléfon providen
cial.
Ara les coses han canviat una mica i hom
sklia decidit per presentar una mena de sen
zillesa, de discreci6, que en el fons és tan
trucada com els efectes del vell reperton.
Els seus resultats, pera, són molt mes satis
factoris. ja no s'estila de desitjar als avia
dors un vol tan feliç com el d'algun perso
natge mitológic, posern per cas. Es diu sim
plement «Bon viatge», i es fa veure que
en aquestes paraules hi ha continguda una
gran emoci6.

experiencia

dintre del
de qua
dro de preferancies en quant a les persones
intervivables. Les que dalia mes gust d'anar
a veure, san:
Primer, les reines de bellesa; segon, les
artistes de teatre ; tercer, els literats que,
per anar sobre segur, ja us donen la inter
viu escrita ; quart, els personatges que te
nen temps per perdre ; cinqué, els illusionis
tes ; sisé, els criminals (convenientment tan
cats a la presó, está dar); etc.
Les intervius més desagradables de fer
són amb els savis, les mares de les artistes
i els tenors. Els tenors, són aquells que us
diuen:
A tal banda vaig tenir un éxit formi
dable, pera no he digui que Ii dic jo. Posi
ho con) si fos cosa seva...
La nostra modesta

ram ens

penmet d'establir

una mena

Aquest pavonó oriental de
potser és la cosa trnés tendra, més
que hom pot veure a Montjulc.
sola ja sembla que dugui enganxat

Orient.
fira
La idea
de

una

-

de sensualisme de paper d'Ar

mena

ménia,
gust de ,goma amb qualsevol dro
ga barata
dins. Aquel! gust de goma que
té
les quatre del metí, !'aire que es res
lila dintre la Farmacia Internacional de la
un

a

a

Rambla.
De lluny, el pavelló oriental sembla els
gelats que fan a Nápols amb sito de znadui
xes. Un gelat histonadíssim, infantil i fos
forescent.
Dintre del pavell6 hi ha una complioitat
de coses auténtiques i falsificades d'un efec
te meravellas.
Un hindú, a•mb una calina oriental de les
mis Ilegítinnes, está teixint una catifa de
tots colors. Aquest hindú sembla que ni
monja ni dorm, está condemnat pela segles
deis segles a anar passant aquestes angui
tetes de llana virolada F•er la quadrfcula fi
nfssima del canemás. La catifa té un aire
(le no acabar-se mai.Esprobable que l'any
dos mil nou cents vint-i-nou, a Barcelona
hi hagi una altra exposició i un altre paye
n() oriental, l'hindú seurá en el mateix lloc
i teixirá la mateixa catifa.
Ëi seu vestit fa una impressia estranya,
és tot Iluent, d'aquella lluentor que creixa la
baya de cargo!. A les nits, quan l'Exposi
ció resta abandonada, tots els cargols que
hi ha a Montjulc
es calcula que n'hi ha
uns
444.000-- vénen a passejar-se pel ves
tit de l'hindú, perqué no perdi la Iluentor
delicadfssima d'escata de petx i de Ilagrima
de l'una.
•

—

Dansarins.
Al teatre del pavelló orien
tal hi ha uns dansarins amb bigoti, que
duen unes serps als peus. Aquestes serpa
Tan l'efecte d'unes lligaeames al garuó. S n
uns dansarins una mica cambodginns, amb
un
aire de persOne§ madures i tristes, de
senyors casats i desgraciats, que els ha fu
git la dona i tots els fills els !fan de crou
piers. Malgrat l'aspecte, aquests dansarins
tenen una certa brutalitat als ulls, una cer
ta agilitat a les calmes. El ball és d'una mo
notonia que fa aixecar pols. Jo jurarla que
són auténtics i que poden mostrar al públic
una
llibreta d'identitat aclaparadora, com la
que pugui wisseir el millor cavan de car
reres. De totes les danses que es poden veu
re gairebé de frene i sense inoure's del país,
aquesta dels dansarins verniells s sens dub
te la més agra i la que posa més els cabells
de punta. Es clan que la gent que 'menja
cacauets está per la densa del ventre, i
aquest picar de peus, deis dos senvors tor
reta i respectables, atabala una mica.
Un espectacle aixf s'ha de presenciar en
rentes condicions, en un estat d'esperit ad
hoc. Jo, per exemple, somio, o faig els pos
ibles per somier, que sac a Cette, en una
barraca a la vera del port, i que he sopat
amb una senyora de quaranta set anys, molt
grassa, amb el cabell pintat de taronges
agres, amb una piga com ún gínjol a la
gaita. Es una bona senyora que es va casar
amb un notad, i porqué el notari no li aca
bava de compendre els gustos, un bon dia
va relliscar amb un horno gris, ex-funcionad
colonial, que tenia a casa seva un gran pot
d'esperit de vi tot pie de serps mortes.
—

•

—

»SER MARIA PLANES

vki/

deis Marieres, Baletsch, Enrie Serra, Fa
brés I d'altres.
Escrivia Pél iNoma, amb un sentit mott
agut del (Pie calla fer 1 dir per tal de re
moure l'ensopit safareig de granotes que era
aleshores
potser era també) el noinre món
enfade 1 intelleetual.
Muda En Picasso a abrir-se cerní, (luan
aquest vegétava als Quatre Gata, 1 empe
inda endavant tots els »ves de l'época que
patien el coreó de l'art.
Temps de romant1cisme. No hi havia un
pa a la post; pera, en canvi, es fruta d'un
optimisme 1 d'una alegria feas; a prova de

*

—

Advocat

Balines, 66

*

*

•

L'APERITIU

_

aterí catalle.
Enclavant. Hem de dir que l'Utrillo es un
home important? No cal. El que hl ha, pero,
és que com que no actúa en publie, galrebé n1
el recordem. Es una reminiscencia. Hem sa
but. que era a l'Exposició ocupant un car
ree de categoría, en Inaugurar-se alucina.
De tetes maneras a una vida com la seva
esmergada per complet en praflt del nos
tre art palral, val] la pena de ferhi un co
mentari.
No essent res en el sentit de no haver fet
mal cap Peina concreta, l'Utrillo ha fet co

Dintre del genere, cm fa l'efecte que el
meu record de gaffes és relativament sno
dest. En tinc una, ,perd, que val ben be per
totes i no cm puc pus estar d'explicar-la,
encara que aixd,representi una velleitat
sui
cida.
Esteva fent una enquesta entre literata i
artistes per demanar-los la seva (polilla so
bre l'esport. Un deis escollits per contestar
era el senyor Adriá Gual. Jo no el coneixia
més que per fotografies, i vet-aquf que una
tarda cm va semblar descobrir-lo, a l'Or
del Rhin. M'hi vaig acostar i Ii vaig dir del
que es tractava.
Sóc periodista„Lli agrairia que em con
testés
i alltr id per fer una eriquesta,

—

A mi --zdiu ella
que em donin papers d'apera o d'alta comédia.
Feu-li gastos!
—

•

--

lets.
Dintre l'escenari els amics rodegen a Pepe
Gil :
Qué has dit, desgraciat? Has donat el
nom de Planas i Casals en flor del d'En
Planas de Taverne.
En Gil no s'immutá.
Pugeu el tela ordena.
Surt altra vegada al prosceni i diu :
Senyors : Whe equivocat. El sinver
Ofensa és En Planas i Casals.
No es va engorrar el teatre porqué Déu

,(Sovint

_

Ens porta l'impressionisme de Franca a
cavan de l'auto d'En Ramon Casas —aquell
auto que sernblava el que ara gasta el ces
de Bombera
1 de la pipa d'En Russinyol.
Aquests amb l'Utrfilo formaven l'avantguctr
disme del 90, figureu-vos! 1 eren els papus

pessetes.
Escanda', visques, aplaudiments, rmés xiu

va

•

Alela! Halrebé per casuriii,at hem sabut
que es tracia de fer un homenatge n En
Miguel Utrillo. Ho hem lleg:t
Mati, 111
motiu ja és indieat al ltal
Aprofitem l'avalen esa per a dedicar-11
unes radies. L'Utr1110 Silo mereix.
Es va dir fa tetups que el pare del Poble
Espanyol era En Plandiura. Pera El Mat'li
diu que és l'Utrilln 1 té raó. El, Metí és un

ses

unes

no

•

un

—

—

En Miguel tildo
pare fiel robe.l Espanyol

plats pel

quadros, tot el

que hi
l'avía a l'estahlimet. Alab durfl molla tinYs.
En separar-se'n per venir, l'Utrillo féu
un gran sospír. Va regular a En Plago un
retrat seu I de la model. A sota hl havla
una llegenda que deía: "Record de la guerra
dels set anys». Aquest retrat és al Can

Ferrat.
En refredar-se l'amistat amb En Tiago
va muntar el Mar i Cel amb Mr. Deering.
Quan aquest es va cansar de Mar 1 001
hom din que hí perdia diners perb algun
día es parlar& d'aquest cas
PUtrillo
va fer foc non 1 cap a l'Exposíció falta geat.
El període romlintle havla passat. Hom
es sentía conservador. La panxeta II havia

—

crescut.
I allá, a
nics, 1 guiar

Montjulc, vinga aconsellar téc
pintora, arquitectes, decoradora,
com aquell qui ería gallines, per a tenir-les
a punt de rostlr el día de demil.
Quan comencii a edificar-se el Poble Es
panyol, tots ells sable:1 la Ilicó de cor.
Flnalment, eh ha estat, 1 no pas En Plan
el
recordeu que ho din El Matit
que ens ha fet la mercó de trasplantar a
Montjuic un poble espanyol, que és una tra
ducció al catalA de l'auténtic.
'Si haguéssim de dír la nostra afegirlem,
que es va descuidar alguna detalls. Hi man
quen pobres, criaturas esparracades i una
mica de bruticla. Aixb no és obstacle, perb,
perqué el Poble Espanyol sigui una cosa
diura

A la matinada, una part del
Parella.
filón colorit de l'Exposició, encara s'aguanta
per aquests indrets en els quals hi ha taquea
de Ilum, taques de líquid i d'alegria desin
flada. Els taulells deis bars, les taules de
café, les aceres i els bancs de la Rambla
recullen les escorrialles de tipisme interna
cional, que en les installacions de Montjuic
fan el seu correcte papen. Ara deixen de ser
una atraed() pagada, i es converteixen en
una
atraccia viva. Es ciar que és una viva
eitat boirosa, amb teranyines de son, amb
un
cert desguitarrament que porta l'hora.
Es veu que moks d'ells no san acabat
de treure la disfiTssa, altres la duen ínte
gra ; hi ha, pera, algun oriental que s'ha
convertit en persona del país i S'ha posat
una indumentaria d'enllustrabotes. Altres en
els bars de la vora del port, i en els canrers
més picants, resulten deu vegades més purs
i més gustosos d'espécies que en els paye
Ilons de l'Exposici6. Els músics negres de
Sant Sebastiá 1 els intisics bienes i de color
trenc,at de tot arreu, amb els violins sota
l'esquena i el café amb llet endanxat al lia
d, fan una mena de solatge
de dar
nora hora, que contrasta amb les cares de
color de pipa «Dunhill» deis orientals i amb
les galtes de color de «tate de veau» de la
—

cap, els

—

—

Important.
Per alzó MIRADOR i aquest humil sóbdit
s'adhereixen a l'homenatge anunclat Par
El M'así.

JAIIME PASSARELL

Meridia tortuós
Ettore de Zuani és el corresponsal a Bar
celona de L'Italia letteraria de Roma (abans
La Fiera letteraria de Milá), en escriu de
tant en tant algun Meridiano de Barcellona
en
vistes d'una vaga cátedra d'italiá que
tarda a arribar.
L'ultima de les seves oraniques (número
del 2 del oorrent) parlava del Madrid d'En
Pla. Hi feia unes consideracions sobre el
llenguatge del llibre i sobre el catalá en ge
neral. Venia a dir que és un llenguatge ar
tificial, instrument de no sap quines manio
bres tenebroses, un idioma creat per a sser
utilitzat en exaltacions 'friques. Sernbla que
el senyor Zuani viu a Barcelona i poc o molt
entén el catalá, almenys Ilegint-lo.
Després parlava d'Oc i de nosaltres, per
dir-nos que la nostra visual per mirar el fei
xistne (el forat del pany, segons el) era
massa estreta per compendre el feixisme.
Ara sí que ens ha fet gracia. La resposta
que se'ns acudí respecte la nostra visual és,
per dissort, una boutade que la lletra de
rnotllo tolera diffcilment. La hi estalviem.
Sapiga, pera, que no sois hein entes el fei
xisme (massa i tot), sima també la ra6 de
les opinions dels senyor Zuani.

BADAL 1 CAMATS

pbállid

genintad
irerdciaa.

a
la Granja Royal Orient hi
negressa d'unes faccions gens
exagerades, d'unes facdons tan fines com
les de la dona del país més afinada. Aquesta
dama de color de tabac escoltava les gala
nies indígenes, com qui sent ploure, i con
lestava amb un castellá de Cuba dolç com
un ter-ras de sucre. A la fi se li acostá un
bavarés de Porquestra de l'«Ober Bayern»
de l'Exposici6. Era un d'aquells gegants,
amb el ventre com un barril, tot disfressat
encara, tot suat deis darrers esbufecs de
heu fixat amb les trompetes
trompeta.
deis bavaresos, que duen camisa blava i fan
més soroll que les altres trompetes?
El gegant tenia la cara rogenca com la
sang d'un biftec, i la cubana es va enten
drir amb aquest verme% amb la grandesa
alpina de les espattles, amb la ploma del
barret de caçadors que fa pensar en la mú
sica de
»..,
m

havia

una
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COSES D'ALTRE TEMPS

Un !libre llastimós
En el segun volum de la fundació «Cambo»
que ha publicat Josep Pla, aquest arnie ha
tingut la pensada de deificar unes planes a
recordar la meya actuaci6 en la política ca
talana, tan breu i ja tan remota, que m'ha
vingut de nou trobar-la esmentada. I ,fran
cament, no 'sé pas de qué se les heu. Ves
per on, al cap de vint anys, he vingut a des
cobnir el paper que vatg jugar en aquel'
ternos, tan dtferent del que cm pensava.
Resulta, segons Pla, que en mig d'un en
trellat de trencacolls doctrinals, vaig arribar
aleshores a la conclusio que •havfem de fer
un catalanisme que pogués posar-se a la dis
posició del liberalisme dinástic espanyol, i
em vaig fer moretista, posant-me en cor
respondencia amb Moret. Me?)
em diu Pa
n& Pla
que hauria estat un encert a An
glaterra i una errada a Franca, era a Es
panya, on el liberalisme és bandarreria, una
falsedat tan gran, que revela un desconeixe
ment de la clau de la historia moderna de
Catalunya i una sorprenent puerilitat. Jo no
tenia cap raér, i ara de lluny faig Hure a
Pla, amb els meus escarafalls davant la po
lítica maunista de Camb6, portant el gep del
meu moretisme.
Tota aquesta fantasia 11 deu •haver contat
algú a l'amic Pla, perqué no és de creure
que s'hagi volgut pendre la molestia d'es
brinar personalment el que aleshores vaig
dir i escnure. Pere, ?vol dir que va enten
dre bé el que li van contar o qué va •posar
prou atenció per voler entendre-ho? No sé ;
peró ern fa Pefecte que Pla no ha posat
atenci6 en res per a escniure el seu llibre 1
que molts cops ha arribat de mala gana, amb
penes i treballs, al final d'un capítol parlant
de coses .que no l'interessen gota.
A Palme Pla tothom II reconeix
i jo en
tre els primers
unes gran qualitats d'es
criptor que li asseguren un II« brillant en
un
període de transici6 de la literatura ca
talana, en el qual la forja d'un magnffic ins
trument d'expressió ha suplert en alguns
escriptors el treball de fer-se una cultura, i
encara Inés, el de donar-se un pensament.
El desballestament espiritual de Pla no és
pas una cosa volguda. Es una fruita del
temps i de l'ambient que l'han .format.
encara que té condicions ben remarcables
per a pendre la revenja de si anateix .sem
pre que vulgui, no és d'estranyar que hagi
posat ara al servei de la Lliga la seva grá
cia descordada i barroera.
Jo II agraeixo a l'amic Pla l'haver-me re
cordat el temps deis meus trena anys. I no
perqué em •plagui parlar en públic de coses
meves, sin6 perque al redes deis meus re
cords personals, hi ha tot el problema polític
de Catalunya, més interessant del que fan
creure els entreteniments deis informadors
que han fet el llibre de Pla. I com que fora
de la petita allusió que he recollit, no m'afec
ten el a penjaments que li han fet escriure
contra els h omes de l'esquerra catalana, als
quals vaig deixar en plena lluita, tinc un
cert deure moral de dir el que penso del seu
—

—

—

—
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Em sembla una tonteria creure que la sort
del catalanisme depén només del que van
fer els seus homes voluntárriament en un
cert dia. El, qui mana, aquí i a tot arreu
del inón, és la massa neutra, el anonstre de
milions de caps, sense figura ni color, que,
assegut en el pati, contempla amb indife
rencia Pespectacle deis que Iluiten per la
seva sort. Els partits i els seus •homes sen
Pinstrument circumstancial del voler d'a
questa massa, pere cap d'ells no sap a qui
na llei secreta obeeix. Passa anys i panys
sense donar ni senyals de vida. Els actors
s'esgargamellen, l'afalaguen, la insulten, li
peguen, la martiritzen, i res no li fa res.
Pele de sobte, sense saber per qué, per un
malestar o per cansanoi, fa un moviment per
a canviar de postura, i s'ha acabat la co
media. No queden en peu ni les taules ni
els actors.
L'estudi d'aquest fet, tan vell com la his
teria deis homes, ens portarla massa lluny,
i aquest no és pas el lloc ni el moment. Peno
a
casa nostra, i en els nostres temps, hem
tingut °cesio de presenciar dues vegades al
menys aquest moviment catastrefic de la
massa neutra.

La primera vegada va ser després de les
guerres colonials. Está per fer la histbria
d'aquell període de la nostra vida ; per?, tot
ham sap que hi havia al carrer una anarquia
desfeta, amb totes les formes imaginables
de dissoluci6 social, i un estat d'indignació
i d'alarma en les clases conservadores.
Aquestes havien, des de molt temps, dele
gat tota sobirania en el caciquisme a canvj
que acomplís la doble funci6 de contenir les
masses revolucionáries i de protegir els in
teressos económics del país. La desfeta co
lonial havia descompost el quadro. L'ame
naga revoluoionária es feia mestressa del
can-er, i el vell cadquisane, que ja era feble
per a deturar-la, també era impotent per a
impedir la ruina económica de Catalunya.
La massa neutra, impassible fins aleshores,
es va sentir desemparada,
per la pau social,
tant com pel propi viure, amb un deis seus
moviments invencibles es va desfer del caci
quisme inútil.
Era de veure la gent conservadora d'a
quell temps cercant espaordida algú que vol
gués enquadrar la seva forga. Primer un
general católic derrotat, glesprés un nou par
tit de la anonarquia, més tard un partit re
publicá moderat. Tot plegat desferres inser
vibles d'una mateixa catástrofe. Entretant,
en un pis de la Portaferrissa, una colla
de
jov.es es passaven les hóres mortes rumiant
doctrines de filosofia política sense saber
gaire el que passava al carrer. La massa
desenquadrada va anar-hi un dia a trucar la
porta. Els més •ardits d'aquells joves es varen
decidir a obrir-la, i posats de sobte davant

Jaume
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—
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d'aquella multitud tan plena de
poder i de possibilitats d'aedo,

promeses de
varen desar
les doctrines per un altre dia 1, formant els
quadros de les forces conservadores de Cata
lunya, les concluir-en al combat per arreco
nar definitivament el caciquisme i plantar
cara
a la
bretolada popular, segons el voca
bulari de l'época. Els homes del catalanisme
polític havien guanyat una forga, peró aques
ta force hávia fet del catalanisme, per molt
de temps' fins al dia insegur d'un altre mo
viment de la massa neutra, un instrument
d'acció política de la dreta.
Peró és que Catalunya era manca i només
tenia la má dreta? Al revés. A l'esquerra,
no solarnent tenia una má, sitió tot un joc
de mans, i era ffsicament impossible fer-ne
instrument d'acci6 catalana. La part més
considerable de l'esquerra era la massa ra
dical que, davant Pagressió conservadora,
havia reaccionat amb un odi contra el cata
lanisme. Fins l'insult de el-afofada amb qué
II fiblas;en la cara era un insult catada.
Aquesta massa havia d'ésser la foro de Ler
roux. Al marge quedaven, cada una al seu
compartiment, les colles de l'extremisme na
cionalista, de l'extromisme socia', del repu
blicanisme democrátic i del liberalisane me
nestral. Voler donar unitat a l'aglomerado
d'aquestes colles per guanyar el favor d'una.
massa neutra, altre cop en lepes, i dispu
tar amb ella el poder a dos partits coherents
•i inflamats per una passió, era obra de ge
gants. Els catalans d'esquerra havien per
dut el plet abans de comenoar-lo. Pero en
mig de les incoheréncies inevitables d'un
agruparment heterogeni, l'acoló d'aquells ho
mes intelligents i
nobles va poder, amb un
treball penés i sense Ilulment, estendre la
influencia del pensament polític catalá fins
on no haurien arribat mai els homes massa
sospitats de l'altra banda.
Jo no hi vaig ser en aquesta feina. Per
aix6 l'admiro més. Sabia que, donada la
nostra posici6 en l'ordre de les realitzacions
polítiques, féssim el que féssim, teníem de
fracassar, si un accident imprevist i sem
pre insegur no feia de la nostra aglomeració
un instrument aprofitable per la massa neu
tra del poble. Pere abans d'anar-me'n, vaig
fer una política oposada a la que diu el !li
bre de Pla.
En una conferencia pública, que etn va
fer perdre la poca popularitat que ern que
dava, v.aig dir, en resum, a la nostra gent:
La Llíga Regionalista és una gran force
organitzada de conservadorisme social i po
lític, i Maura, que és el primer home de la
monarquia que s'ha preocupat de voler
emancipar el régim del poder de totes les
burocrácies i cercar-li un basament en les
forces actives de conservado social, vol
atraure's la Lliga i el seu verb més elo
qüent, que és Cembo, i fará tot quant esti
gui a la seva rria per a donar-li satisfacci6
en les realitats polítiques de Catalunya. Pen
sem si pot ésseruna bona feina destorbar
aquest moviment d'aproximació. Jo cree que
el nosire deure 9 deixar. que els compánys
de la- -dreta portin en aquesies hores la di
receló de des aspiracions catalanes, i a uns
i altres ens resta un ample marge d'ae
ció, que no pot sser conjunta, en nitres as
pectes del pensament polític i social. Si així
podem donar unitat als nostres partits d'es
guerra, ha de venir .fatalment un dia en qué
les reivindicacions catalanes, que, fem el que
vulguem, seran sempre per a tots les matei
xes, passará a nosaltres com a represen
tants d'una force liberal, tan organitzada
i d'un pes almenys tan decisiu i tan solli
citat, com la forga conservadora de lá Lliga.
Es aixó el que ha volgut traduir amb la
seva sortida de to el llibre de Pla?
•

*

*

dd Madrid

Jo hauria volgut que algun cagador d'a
nécdotes s'hagués situat dilluns de la set
imana passada a les portes del Senat i, du
rant els vuit ches que ha durat la reunió del
Consell de la Societat de Nacions, no ha
gués fet altra cosa que passejar-se oels.pas

taunnta umn
cl par
saa
deixar
rner fi, hora.
Amb

de

-se

del nostre país Dha volgut
ara fa pocs anys. També per la pau social,
tant com pel propi viure, va sentir el desig
de desfer-se dels seus instruments reacció.
per

cercava

qui volgués

les noves Multes. Pere
en lloc de trucar a la porta d'un pis de la
Portaferrissa, va anar a una porta rnés
arnpla que donava sortida al carrer. També
la porta es va obnir dav.ant una multitud,
tan plena de promeses de poder i de possi
bilitats d'acci6 com la de vint anys enrera.
I la forga, un cop enquadrada, en lloc d'or
ganitzar-se com la primera vegada en °os
d'interventors electorals, es va organitzar en
a

sometent.
Si és cert el que

Sala
caure
l
un bloc a

mica d'orella per cagar anécdo
má i
tes hauria pogut recolfir el material festiu
necessari per escriure un volum divertíssim.
.Amb tot 1 no estar especialitzat en la ma
teria i no disposar, per altra banda, del
ternos necessari per dedicar-se a la caga d'a
nécdotes, aquestes eren tan abundants que
en una estona vaig fer-ne un paquet no gens
una

menyspreable.
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Es el bar6 Adato, president
pública Japonesa.
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trks chaud a Madrid!
contesté
cua vers la Sala de Sessions.
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Una de les sales destinades a Comissions
Pantiga alta cambra espanyola esteva
reservada a l'oficina especial de la Secció
del «Desarmament». Una de les secretánies
més boniques de la Societat de Nacions re
bia els peniodistes que volien informar-se.
Chabás hi féu moltes visites, pero tenim els
nostres dubtes de si anava a informar-se de
la qüestió del desarmament o de si hi anava
per veure la secretária. El fet és que nosal
tres várem sentir-li dir :
D'ací dintre, el més valent en surt des
armat. Che, quina dona!
en

—

En

*

*

tertulieta que una colla de repór
ters havien fet davant del mostrador del bar
exclusiu per a la premsa hom comentava la
popularitat de Briand. Un periodista catalá
aleshores explicá ala seus collegues madri
lenys una anécdota que corre per les penyes
de l'Ateneu Barcelonés:
En Briand acabará essent una mena
de Duran i Ventosa de la Societat de Na
una

—

cions.

*

*

*

cortesia, l'amabili
personificades. Tot parlant
amb l'Ettelrich, el qual va preguntar-li si
coneixia Barcelona,
dir-li que hi havia
estat tres vegades.
La primera
digué ja fa més de
vint anys, la segona fou poc temps abans de
El bar6 Adatxi és la

tat a la dentidesa

va

la

Catalunya

i tots els seus triomfs són el re
sultat de la• clarividencia de Camb6 i de la
voluntat deis seus amics de la Lliga, qué
fan parats? abstinguts o adherits, també fan
ara el que volen?
La vida els ha donat una terrible 1110 de
modestia que, per poc inteldigents que siguin,
hauran tingut de meditar. Pero, per una
aberraci6 que, si no la veiéssim, costana
de creure, s'han escolfit precisament aquests
dies per a revifar, a favor d'una vanitat que
s'enyora, la raneúnia de lluites passades que
la realitat que vivim hauria de fer respecta
bles per a tots. I sense donar-se compte que
la propia impoténoia ve del mateix allunya
ment de la massa neutra que patiren els 'm
ines de l'esquerra catalana, s'Ira anat a cer
car una ploma que volgués omplir d'insults
el record nobilíssim d'uns bornes, des de
Pi i Margall a :Sunyol, que per rectitud de
consciencia, es varen resignar a lluitar en
camina plena d'entrebancs
de maleses,
fora de la via que una forga ja feta va
obrir ben ampla deS de la porta de la Lliga
fins al dm del poder i de la fortuna.
Es sensible tenir de dir aquestes coses,
pero és més sensible encara haver donat
motiu a que tothom les pensi. Els que han
tingut la mala idea d'aprofitar unes hores
severes de recolliment per a llengar al car
rer els volums de la
fundació «Carnbó», no
saben pas el que han fet. Comprenem que
callin parqué el temps no permet altra cosa ;
peró que facin parlar ala insolvents de la
colla per a cobrir d'immundícia els vells
companys de lluita, és un mancament a l'ho
nor deis combats que la malicia pot pendre
com una dolorosa revelaoió del veritable
motiu del seu antic poder.
AMADEU HURTADO

la guerra i últimament vaig ésser a Barce
lona per la Conferencia del Tránsit. Ah —va
afegir fent un esforg per recordar detalls
vaig visitar Mantoserrato
i... el Tur
bado.
*

*

*
•

Una nit, aprofitant da «verbena de San
Antonio», una de les festes més típiques del
madrid «castizo», una colla de periodistas

madrilenys

acompanyaren

unes

quantes.fun

cionáries de la Societat de Nacions al po
pular barri de la «Bombilla». Per donar més

color a la sortida nocturna agafaren el tram
via de «San Antonio de la Florida» a da
Puerta del Sol. Entre els periodistes n'hi
havia alguns que no eren madrilenys, cam,
per exemple, Artur Perucho i un servidor.
En arribar a la Bombilla tota la colla es
féu retratar en una d'aq.uelles barraques de
fira amb combinacions diverses, des del pai
satge veneciá amb góndoles i ponts de sos
pirs fins a la cursa de braus. Hom escollf
la cursa de braus, a petioió de les senyoretes
de la Societat de Nacions, les quals faran
passar en llurs paisos respectius la fotogra
fia com auténtica de la «Plaza» de Madrid.
Será, probablement, la sola vegada que
En Perucho i jo farem de picadors i que
veurem En Chabás apuntant l'espasa so
bre un brau amb una v.alentia i una gran
dignitat...
DomexEc DE BELLMUNT

ans un
en

altres, tingui

no

ha
els

part anés feble de la

ossos, aquestes mans,
cranis, mandibu
les, etc., es trencaren oom vidre
per no sol
dar-se mal més, taló
que ell no se
sabe descobrir sine quan ja
era tard l... «Les
vostres mans
fi va dir un dia un metge
amenice
us servdran perfectament per
a
acompanyar-vos els alimenta a la boca, pe
ro n6 pas per deixar knockout un
home del
vostre pes normalment dotat.»
Peró qui s'ha acostumat a
vida a copa de.puny, és ben guanyar-se la
difícil que es
decideixi a canviar d'ofici. Encara
quan
•hom milita en una categoria de més
pes en la
qual els hornos no abunden ; quan s'és una
mica inconscient ; quan es té
per la populanitat adquirida de probabiditats
trobar ad
versaris fácils ; quan un se sent fort, ágil i
amb el bra6 suficient ; quan s'és «muy creí
do» com els forts .minyons de, Bascónia.

d'Aquiles

—

—

—

—

—
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Briand girant

Un deis homes que més han treballat du
rant aquests dies d'activitat diplomática a
Madrid ha estat el dibuixant Bagaria. El
primer dia ja s'installá a la Sala de Ses
sions i es dedicá a pendre apunts reeixint
una caricatura de Stresemann, que féu una
gran impressi6 a tots els membres del Con
sell.
Durant una estona de descans, pero, Se
garla es passejava per un deis passadissos
amb una cartereta d'afers sota el brag i una
cara de perfecte diplomátic
preocupat. I
vet aquí que un senyor delegat polonés se ji
atansa i li pregunta :
De quel pays étes-vous delegué, mon
rieur?
En Bagaria se'l mira fixament i amb una
gran senetat Ii respon:
De Granollers!

en Paulino un
me que, com tots els
ossos de les mans la
seva bastida. I aquests
en topar malament

rit del contrari.
Davant del seu próxim combat Paulino
que semblava en explicar a un periodista la'
manera d'evitar el segons
diuen terrible
puny dret de Schmeling, ha romás fidel a
la seva manera d'ésser quan un altre perio
dista Pinterrogá dues sermanes més tard
sobre les perspectives del combat. Per tota
contesta Uzcudun esclatá en grans rialla
des.
Que no ho veieu
va poder dir per
fi
que aquest alemany és poca cosa per
mi? ?Que si no fos que els beneficis que
produirá el combat van destinats a una obra

—

fait

elabora

Atleta excepcional,

mans.

extraordinari,

pel ring, ja es tracti d'un Tom Heeney o
d'un Jhonny Risko, homes bons, ja d'un
Bill Hartwell o d'un Jack Renault, bornes
dolents, que figuren entre els que l'Uzcu
dun no ha pogut tombar. L'ésser «creído»,
quan no s'ha pogut complir alió promés, no
exclou pas Padduceiér de mil i una excuses
per justificar-se abans de confessar la pro
pia impotencia o, el que és més fácil, el mé

Moments després, quan els membres del
Consell es dirigien a la Sala de Sessions,
un redactor d'un diani madrileny s'atansa al
senyor Briand 1 ,amb tota la barra va fer-li
la següent pregunta :
Qué ens dieu, senyor Briand, de les
Inanifestacions de Stresemann a Sant Se
bastian?
El ministre francés, pero, es veu que ja
está acostumat a tota mena d'envestides i
té un mocador de mocar per a cada indis
cret

estavellar-se les
home d'un bra6

Quant a «creído», ningú no s'atrevirá a
negar que entre els homes del seu país En
Paulino és el que s'endú la palma. No hi
ha vetlla de combat en Paulino no
afirmi'.
que el seu contrincant anirá de tomballons

serio

—

a

Guipúscoa da
Es en efecte el
dia 27 del mes que som que Paulino Uzcu
dun es mesurará amb Max Schmeling, el
boxador alemany que, en quatre dies, 'ha
sabut ficar-se el públic nordamericá a la but
xaca. Ni el seu títol d'ex-campi6 d'Europa
del pes fort, ni dos anys de bregar als Es
tats Units, ni les acalorades discussions a
qué donaren peu els seus combats, han val
gut a Paulino Uzcudun, a la vetfla d'aquest
match, que hom el íiesignés favorit. Si gua
nya, dones, si arriba a convencer els arneri
cans, no es podrá pas dir que la seva tasca
ha estat planera ni que la sort l'ha afa
vorit...
Es, fet i .fet, ben lógic que sigui així.
país on no existeix qui no entengui de cro
xets i swings, aquest minyo de Guipúscoa
no podia promoure, ajudant la premsa, més
Heu-vos ad el terrero! de

vant d'una prova decisiva.

:

—

s'ha fet escriure

Retrat de Paulino

—

ra meu un

—

ploma disponible de Pla ; si és cert que els
movdments polítics d'un noble sen el que
volen els bornes dirigents deis seus partits ;
si és cert que tota la renaixenga política de

UZCUDUN-SCHMELING

el dilluns
estaven abocats a la
porta per presenciar l'arribada deis delegats
una einquantena de periodistes. Ja no cal
din- que Briand i Stresemann foren recone
guts de seguida per tothom de tan populars
com han fet les seves cates els dians i les
revistes gráfiques e tot arreu. Tot d'uno,
pe" es veié descendir d'un rnagnífic auto
mbbil l'exOtica figureta del taró Adatxi...
Qui és, qui és...? —preguntava darre
de la sessió

*

massa neutra
moure va ésser

enquadrar-la

ado

*

La segona vedada que la

Tambe, esmaperduda,

DEL COMBAT

prestaria

benéfica, jo

no cm
una semblant comedia
cm consta que no

que

moviment de curiositat. Hom sap
l'altra banda de l'Atlántic que no
n'hi ha prou amb ésser fort per a ésser bon
boxador, com sabem per aquestes tenres del
vell continent qué val i qué costa ésser en
atletisme un Nurmi, o un Wide, o un Bouin,
o un Peltzer. I per si els americans, enlluer
nats per llurs fantasiosos cronistes de boxa,
ho haguessin oblidat, n'hi va haver prou
arnb els matchs que va disputar Pany 1927
Uzcudun amb Heeney i Risko per fer-lo
tocar altre cop de peus a terna...
Un pared] d'ahys a'aprenentatge han estat
precisos per tal que el llenyater base, en un
moment de crisi en la categoria dels pesos
forts arribes a ésser cridat a desempenyar
un papar important en el penúltim o avant
penúltim acte del campionat del món. Es
molt per eh, anini's com es vulgui. Paulino,
malgrat el dentat d'or, el roadster de qua
ranta cavalls, els «well 1», els «all-right!»,
continua essent en el fons, sense haver de
grataá massa per trobar-ho, el rústec que
set anys enrera tallava arbres en el fons de
la seva Guipúscoa natal.
Rústec, priman fina al moll de Pos, Uz
cudun no ha copsat en set anys ni copsará
mai alió que vol dir esport ni de qué ve el
gust que les generacions actuals senten per
als exercicis de forga i de destresa. El seu
coratge, la seva enteresa en la lluita, la fer
ma voluntat d'averar-se el millor, Penlaira
ran, és possible, fina a Pheroisme, pero el
seu intellecte no li dirá mal el lloc que ocu
pa en el mon esportiu, ni reconeixer un su
perior, ni copsar la glória deis que foren,
ni pressentir la deis que vindran...
La seva afloje a la boxa neixia una tarda
a San Sebastián veient un anatch. No ca
pint ben bé que feien ni qué es proposaven
els dos homes que les tres cordes del ring
encerclaven, demaná explicacions a un altre
espectador. Aquest, tendí •a abreujár : «Cal,
per guanyar —va dir-li —, que l'un tombi
a
l'altre amb un cop de puny.» Uzcudun
va respon
trobá elle ben fácil. «Si voleu
dra
jo us tombo els dos homes que estan
lluitant, l'un darrera Peltre, en un din Je
sús!» La resposta fou escoltada per diversos
espectadors, corregué de boca en boca... Cal
abreujar : un mes més tard Paulino sortia
cap a París a apendre alle que dl creia que
ja sabia i que mai no ha pogut apendre:
tambar bornes a cops de puny. El mes que
?conseguí fou tombar maniquís, ninots, so
vint préviament preparats.
1 no és que Paulino no sigui ni hagi estat
sempre un subjecte d'un dinamisme capag
de totes les proeses, un espécimen humá
excepcional, un atleta amb un cor ben arra
pat, uns pulmons de ferro i una muscles
reblats a cops de martell. Alló que li fallé
1fou el cervell. Podia (la seva meselleria da
vant deis cops és tanta!) haver aprés a toml
bar homes sense apendre a boxar, pero li
fou impossible d'aconseguir en provar-ho no
un

tan bé

representar

a

amb un borne que
podrá resistir el més fe
ble deis eneus cops de puny? Venir-me a de
manar si. penso guanyar! Escolteu el que
us vaig a dir : L'atacaré des que comenci el
combat; si Palemanv fa manca enrera, el
perseguiré per tot el ring ; si fuig corrent
pels carrers, el perseguiré ; i si Herr Schme
ling s'arriba al moll i es tira a l'Hudsdn i
surt nedant fins a l'Atlántic, el seguiré fins
aconseguir-lo. Llavors li tiraré un salvavi
des per tal que nedant sols amb el peus tin
gui les mans Iliures per poder defensar-se.
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Una vegada, el gran pintor base Gustau
de Maeal u, germil petit del no menys gran
eseriptor igualment base Ramir, del ma
tela cognom, que avul és ambaixador cl'Es
panya a la Reptiblica .Argentina, quan anys
endarrera venia aquí a Barcelona e portar
nos í a exposar les seves obres de pintura,
que nosaltres vam comentar, la seva gra
cia 1 la seva amistat de sempre que lant va
ser el primer die com ara, portava un ea
pell gris que auposem que devia ser de mar
ea surgiese 1 que no sabem ni sabrem si ho

palla ésser,
peraué malauradament en aquella época no
11 carrera preguntar 1 després com direm ja
no hem estat e einps a preguntar-U pesqué
era o no ho era, ni

quina

va fer dir que
tant temps que Pela.

no

Aquell capell gris,

el

ens

marca

se'n recordava, de

germa

bastara del

proposem immortalitzar en
aquestes planes, ene va quedar tant gravat
en la memeria que ni els anys que com tos
hom cap, ot ho esborren no ens el van po
der esborrar 1 mentes vegades guau l'ande
Maeztu ja era lluny de nosaltres potser per
sempre pesqué potser ja no tornará mal
mes, no sols •'haviem recordar com se me
relx, sinó que també mentes vegades haviem
pensat en el seu capeta que ens atavíe que
dat al cap, com un desig de portar-lo, com

gull.

ara

ene

si de dintre ens el volguessim posar a foro,
1 sempre tenfem la idea que ens en agrada

d'Igual, peró sense decidlr-nos mal a
cercar-lo, sobretot pesqué com que als ape
radora de les eapelleries no n'hi vélem mal
cap que se 11 assemblés ni de lluny, el de
sis es va convertir amb un somni 1 anevem
passant dies 1 anys, substItuint el éstpell vell
pel eapell non al compás que marquen les
modes 1 les temporades, sense preocupar-nos
ra un

de trobar el nostre ideal que no passeva mal
de moda per temporades que passessin 1 que
nosaltres recordavem com l'Ideal del món
de la capellerla que viu per damunt deis
nostres capa
Passat mol temps, pesqué el temps eran
tots

sabem,

massa que un no se

n'adona,

va

die gire tenint de comprar un ca
pell nou pesqué els que tenfem en aquella
ocas16 ja s'havien fet vela, arnb la suor del
nostre front, complint llar aduló damunt
de la testa, no sabem per qué, com ni de
quina manera l'imatge !Inmortal d'aquell
capeta flamejant en aquella instante sota
del nostre frena eom si ens volgués sortir
de dintre a respirar l'aire del cel 1 de la
resaltad que ens volta, ens va fer pasanr pel
cap, que és el loe deis eapells 1 de les idees,
la idea de decidir-nos a buscar-ne un d'I
gual prenent la decisió que com hem dit
mal havlem pres.
Ens reeordem com si fos ara, que un dia
a la tarda, estant sd Cireol ArtIstie, prenent
café 1 copa, ens vara determinar a sortir al
arrea que era la Rambla dels Estudia, amb
la Yerma Intenció d'anar a seguir eapelle
ríes, per tal de trobar el que ens decidiera
cercar després de tanta anys.
L'atzar o el destí que pel cas és igual,
pesqué en aquesta vida es confonen de. tal
manera que ningd pot saber quin és l'un 1
quin és Peltre, van fer de cornil accord que
en sortlr del Circol ArtIstie, a quatre pas
aos de la porta, trobéssim un datada o
transetint, deis molts mils que passen pels
carrera de Bareelona d'un cap de dia a Pel
tre, que portan un capell gris, igual que
el que desitjávem 1 que en aquell moment
precis anavem a cercar 1 que fora de l'arde
Maeztu no havfem vist mal a la nostra es
timada ciutat ni anant pel rizón en els viat
ges que havera fet.
No sabem ni podrem saber mal qui era
aquell chitan o transelint providencial que
ara passa per aquestes planes, com elesho
res en aquel] moment va passar per la Ram
bla deis Estudia, com una aparició o com
un comal personíficat 1 fet cara 1 ossos
1 que potser
horca d'ara ja és mort 1 en
terrat, amb tot 1 que pel que hola veure la
vida que tenia sembla més aviat imagina
ria que real 1 només podem dir 1 encara
venir

un

poder-ho assegurar que pel capen que
portava 1 per l'aspecte "sul generís" que te
nía, ens va semblar que potser era base com
sense

el nostre
Maeztu.

estimat 1

enyorat

Gustan

de

Aquesta casualitat

ten impensada 1 en
tan oportuna, que no ho .podia élser
més, que semblava feta 1 treta per tal dé
donar-nos llzun 1 cerní en la reeerca del capell
en l'instant deelsin que ens determinavem
a cercar-lo, ja és tan extraerdinaria que
sems

només pot ésser elassificada de prelud1 de
les, coses extraordinaríes que tenim d'ex
plicar en aquest artiele, eserit com un ho
menatge a la membrIa d'aquel capell inobli-•
dable.
La visia real que tentem d'aquel ideal,
en aquella hora de deeisi6, de realització de
somnis, ens 'va donar una forga i una em
penta tan grans que porta :S per una inspi
rada que segons es veu ben clarament, eta
guiava per damunt de tot, vilrem decidir
atar-nos-en directament 1 sense fer escales
en altres capelleries de més a prop, a l'es
blíment més important de Barcelona en el
ram general de la indumentaria masculina,
el nom 1 el títol del qual ometrerem, prime
ra, perqué aquest article no sembli una pro
paganda deis asaetea des ram que la rasa
toca, 1 segona pel que després tenim de din
forgosament, en aquest mateis article, re
ferent al fill de l'amo del establiment, 1 no
més eta extralimitarem a dir com ja havexa
dit, que no és pura capelleria, haló general
d'Indumentaria.
Arribats a Vestablíment, entrem a la see
cid le capelleria, que és la que eta interes
saya de ple, saludem 1 &manera un capell
gris 1 menlre el dependent o enearregat de
la sece16 es disposava atent 1 servicial eom
és o era,

mostrar-nos una rastellera de
l'un (Entre de Peltre,
ncsaltres que mai enlloc com déiem havlem
vist un eapell com el que vellera, girem els
ulls per atzar e per destf, que com délem
és igual, i en la vitrina de prsferéneia en
el 'loe distinga, velen' el capell que busca
a

capells grises fieat

vena tau desitjat cola somniat 1 a airara les
mane de l'enearregat de la lamió que ebria
tancava armarla, 1 amb l'enmeló que ers
nostres leetors at poden suposar, 11 varem

dir que no es molestes més, pesqué el ca
pell que voliem I cereavem era precisament
•quell 1 cap més que aquel', ja que com
anean veient l'atzar s'havia enearregat de
portar-nos fine; a la seva presencia.
L'encarregar amb ramabilitat que 11 era
prepia, eta va obrir la vitrina dient que
tenia d'ésser una veritable casualitat que
aquell capell ens vingués a la mida Perallé
era un exemplar tinte 1 no es podía triar
cap aras flamero perb vol aquí que aixf que
agafantao amb la mil, eta el posern al cap,
que es allí on aquell capen ja havia viscut
en imatge, el tacto de la badana eta va
semblar un consol 1 un repte, porqué ens
voltava el front com la cinta volta el cape»
1 al moment de sentir-lo damunt del front,
deis poleas I ola cabells, vitrem tenir la
sensació que aquell capell era com si eta
l'haguessin fet exprés després de pendre'ns
la mida del cap amb una cinta, eom si el
fabricant hagués pensat en nosaltres, cose
nosaltres pensevem en el capeta sinó que
eta va Per tot l'efeete que naviera portat
teta la vida, de tarit 1 tant bé que se'ns
adaptava a la testa com si Timatge• acos
turnada de tants anys a viure dintre s'ha
gués posat a fora 1 eta la voltés com una
corona de pensaznents, fina com una realitat
fabricada emb ideals.
L'encarregat de la seecia convengut del
quanosaltres seritlem 1 ell veía ben ciar, per
qué no eta volfem ni, mirar al mirall eom és

emprobar-se un capell en les cape
lentes, de thn contenta 1 satisfets que esta
costura en

vem, eta va donar tote la rstó 1 quan 11 va
rem demanar el preu per emportar-nos-el
pasat 1 disposats a pagar el que tos, costes
el que castés, eta va palmar una de les al
tres coses que mereixen ser consignados en
aquestes mates, 1 és que eta el va donar a
tan bon preu que ens verem quedar parats
en aquella boca a
estranyats pesqué
conseqiiénela dé la guerra europea els ca
pella, com tot, s'havlen encalla molt com
els nostres lectora ja se'n deuen recordar.
Comprat aquell capell histbrle 1 havent
sortit al earrer, el primer que vareta notar
As que saludava, sol pesqué tralent-nos-el 1
.posant-nos-el per tal de saludar als amics
i con guts que trobávem, tan Iliure 1 tant
Ileuger ens sentiem el cap, quan anávem eo

berra que quan ens descobrfem amb el res
pecte que devem ala coneguts 1 deurfem ala

lectora si tinguésshn el gust de coneixals.
Els elogia que mereis aquell capell de cin
ta grisa, més clara que el gris de la: copa,
1 de les ales, que era un gris de perla som
atada, perqué tenia el mateix color que els
somnis que per lluminosos que siguin, sena
pre teten un vel d'ombra que els embolcalla,
no cal que

vinguin

a

alargar aquestes

rat

Iles, que necessariament ho tenen de ser
molt, per tal d'explicar la vida 1 miradles
que l'atzar 11 va destinar en aquest món,
en el qual tanta minoras de capeas passen

desapercebuts.
Només direm que si poriant-lo poSat els
altres 1 nosaltres aadmiravem per la forma i
el color, estant deseoberts i tenint-lo a la mil
o
damunt deis genolls quan estavem asse
guts, assolia la mateixa admiració 1 no dub
que mames
vegades,
perijat als.penjarrobes de les cases i els cír
cols que frecitientavem, havia aturat la mira
da dels ulls que el veten allí penjat.
Gris com una perla amb ales de colom gris,
era la perla deis capells malgrat la bastar
die de la qual tindrem ocasió de parlar 1
perqué imitent, igualant 1 fins potser su
perant ala anglesos, que són els millors ca
pells del mara no tenia res d'angla sinó. que
era fet d'un pare que no-tenia res que ven
re arab les marques de fábrica d'Anglater
ra,, malgrat les condiciona que- s'ha de re
coneixer que té per imitar-les 1 aixi hom
pot -dir que la cinta que el voltean com la
badana ens volts el cap, era una banda de
bastardía que aclarinali el gris ja prou
dar d'ell matelx, E donava la lima de la
tin ni un moment

cendra ventada ,pel vent.
En arribar a confessar l'aleaste d'liaver
trobaz aquell estpell que anava acompanyaa
da de l'alegria del pensament d'haver-li
trobat el niu, eo da, de fer-nos la !Rusia
que havent trobat l'establiment que en ve
nia, ja teniem el Piló de la mina per anar
ne trobant tanta coin ens en volgoéssim fer
passar pel cap, ha arribat igualment de fer
la presentada ala lectora nostrats, que no
el coneguin, d'un deis nostres més estImats
adinirats andes que és l'Ignasi 'de Ti. Briehs
1 Quintana, company de primeres lletres
lletres
en la nostra infantesa, company de
en lo nostra adolescencia, perqué s'havia
dedieat a la literatura, com nosaltres, i

company nostre a la nostra joventut, per
salé seguint l'amistar, que té de durar to
sa la vida va ser el nostre eapeller, perqué
com saben tots els lectora per 'mica que co
neguin la histeria íntima del movhaent ar
tístie modern nostrat de Oatalunya, En,
Brichs, tenia la célebre capellefia del car
rer dels Ares, .que avui ja no existeix, en

qual es capellaven la immensa majoria
dels nostres artistes, ala quals el nostre
Briehs posava el capen tal cm la gloria
els posava la corona.
El talent exeepcional per les arta i pel
deis
comerg, que ja des de molt nin i des
primera anys de treball havia enunclat el
nostre estimat Brichs, va ter que amb el
tensas deixant d'estar tancat a la capelleria
tan acreditada del earrer deis Ares, que
els ares
que el retenien presoner,
eren
emprengués la volada comercial, deixant de
fer I, de vendre eapells al detall tancat en
aquel rec6 de món, emprengués el mateix
negoci al major, esdevenint el representant
cada dia més actiu, més famós i més acre
ditas de les principals fabriques de capells
cantó
del món i viatjant contanuament d'un
tan avial. és a
perlita
l'altre
d'Europa,
a
Angla-tersa, 'com .a Austria, com a Portugal,

assoleix

no

seguida

a

material, cons
°Opta d'inteligencia, de diligen
sola una fortuna

cia 1 de consciencia

en

els sietes 1

en els

tractes, perque té per norma l'honradesa
Inés caricia, aeompanyada duna amabill
tat 1 d'un coneixement deis hornea que poca
rumies testen, aleó una sltuació moral sola
diasimaque fa que passIn per les seve,s
mana tala
els etipells Importats a la penín

mes estricta acompailyada d'una amabill
1 Inés especlalltzades en la fabrieació de ca
polis com també els 'que fabriquen les cases
lbériques dedieades a aquest enfiele de la
indumentaria humana, que encara que es
voldtia desterrar trelent-lo, del cap de la
gent, no es pot conseguir alai com trisa per
qué els que van pel (erres sense capell, ves
lita cola anem ara, sempre sembla que 'va
ga' a la processó o que vlsquin al barrí 1
no.fac1n més que sortIr de casa per anar
la casa del costat, pesqué encara que com
es sabut la história• de la Indumentaria 'ens
ensenya que els diessies anaven sonso res
al cap, no hozan d'oblídar que no sola porta
ven vestits més lliures que 'els nostres, sinó
que es coronaven d'os, de loma d'envera.
de roure, quan no es coronaven de roses,
sobretot amb aquella cinta que portaven
els romano que pastear amb tota franquean
direm
els
esteva Inés bé qua tacs
que
els capells de lotes les époques.
Si en aquella anys de la nostra adoles
cencia,. podfein atar a veure a l'amic 13fichs,
sempre que vi:alela, perqué el trobevem sem
pre segur a la botiga• I nitres artistes com
nasaltres, anaven a passar eszones per par
lar de ciencia, d'art, de relígió i de polí
tica, fent els comentarla del día, perqué
de tot es parlava, a la eapelleria del earrer
deis Ares, perqué hí trobavena
al eapeller, darrera del taulell venent

invariablement
passavolants
parroquiana
capells

ala

amb la

planxa

1 ala
sempre asienta a la mit, que
li servia per allisar les formes de las copes
I les ales 1 emmotllar-les a la teste 1 a la
cara deis que comprilven 1 el trobavem sem
Pre amb la Halla als l'avis 1 la paraula de
l'amistat a ,la boca, ara, després que ha

estés les ales pel alón, esdevenint un co
mercianz internacional 1 un home de negocia
universal, nomé.s el pedem acure de tant
en tara i de passada, els díes que pasan a
Bercelona al costat de la familia, deis andes
I deis mella cliente que té que son els maza
cipals capellers de la elutat per no dir tots,
pesqué els que no ho són direetament ho
fa
són indirecta, entre els viatges que

constan/sacas damant

de la tersa.

Quan feia dies que tullera l'alca satis
facció esmentada de portar al estar el pro
regordeta d'aquesta história, éssent a la
perruqueria de l'Ateneu, per tal de fer-nos
tallar els cabells, vasera tenis el plaer de
trobar-nos amb En Brichs, en una de les es;
testes que va fer entre nosaltres,. acidan
duna nació per aliar a una altra 1 com és
molt natural després de saludar-lo I de ma
nife.star-11 la alegraa que oil ja lap que sem
pre eta próporciona el veurel, eta va fal
tar temps per parler-li del capen, non que

portavem
guts que

a

mi 1

la

d'ensenyaral

conven

asoliria l'admiració de
en la materia del que sense exageració po
dem anomenar aquí I a tot arrea, el rel
deis capells a Espanya i ,Portusal, go és el
rei deis capells d'Iberia o que vénen a pa
penínsilla del Mediterrani de
rar a la
l'Atiende.
essén
En Bríchs, entre els perfunis de les
cap
que
posades
al
de
la
perruquerla,
eles
perfumen els capells, no sola ens va dir amb
la seguretat própia del rei deis eapells ibé
rics, que Ja el conelxia, sine que l'havia
portat personalment, ell match' a Barcelona,
perqué en tota la nostra ciutat d'aquella
capells, només Whi havia portat dos, por
tata teta dos per eU, l'un per vendre cera a
model de propaganda i l'altre per regalar
al fill de Tamo del establiinent esmentat,
en el qual com ja hem dit i repetim, nos
altres el vam comprar inspirats 1 &lata
nostre
per l'atzar i pel destf i que era el
porqué
el
Brichs,
•a
l'arate
que ensenyavem
fill del propletari d'aquell establiment se
Phavia venut, ja que Peltre, segons ens va
dir el mateix Briehs, havia estat venut
abans

d'éhser exposat.
FRANCESC

PUJOLS

(Acabara.)

Pla
Hent llegit el segon !libre de fose
sobre Gambó. Tarnbé llegírem el primer.
D'aquests dos !Ubres que pretenen, amb
els que vindran després sobre el mateix te
ma fixar
la política catalana d'aquests dar
rers temps, hom en pot ter aquest resum,

curiós, porb
Hi ha

exacta

hagut

nent entre els

riviancies i

a

:

Catalunya

un

eminents, ple de

borne emi

totes les cla

infaUibilitaite polítiques,

gat, únic. Un guia,

abne

mestre i un reata
htt estat durant vial

un

eador, Un home que
i-einc anys la suprema, única i auténtica
encarnació de Catalunya; l'éxit, el centre,
el cor i el cervell del pais.
Aquest home predestinat, gairebé diví, es
Francesc Gambó i Batlle, el polític estrena
que en.senya ací que cosa era la polítiia i
senyala el cami de la salVació, que tanga
més no coneixia.
Perb
oh infamia humano!
al nut
teix temps que aquest gran catala maldava
per tal de salvar el país, uns altros mals ca
talans, uns traidors, ,envejosos de la gldria
de Gambó, respiran, només que odi contra
Phome central i providencial de Catalunya,
funden l'Esquerra per a destruir la gloriosa
obra camboniana.
Esta dar que aquests hornos que es diuen
—

—

Ildefons Sunyol, Jaume Carnea Joaquint
Lluht i Rissech, Amadeu Hurtado, Pere Co
rominas, Antoni Rovira i Virgili, Santiago
Gubern etc., etc., no valen ben bé res, no
saben. res de política ni s'inspiren on cap
ideal, car no els n'un' altra cosa que Podi
a
Gambó.
Així mateix, perd,
mals catalans
es surten amb la seva d'obstaculitzar l'obra
del gran home, la qual obra, sense aquells
brétols entrobancadors, qui sap on fóra ara
de
Perd la malifeta té el sea. cdstig.
Aquests homes cauen en la buidor, en l'o
blit, en el ridícul, que es mereixen. Car no
més els inspirava rodi a Cambó i tota obra
inspirada on un sentiment negatiu, etc, etc.
,

aquists

*

*

*

Ens oblidavem d'uns tercers senyors que
paper en la novena de fosep Pla. En
aquest segon llibre comenca a sortir el bri
llant segon de Cambó un homo que només
es diu Enric Prat de la Riba. I hom fa sor
tir de tant en tant uns braus i meritíssims
comparses auxiliars del geni politic de Ca
ta/unya. Aquests homes són Ventosa i Cal
vell, 'Duran i Ventosa, Raimon d'Abadal,
Pere Rahola, marqués de Camps, gte., etc.
Magnanim i condescendent, Josep Pla dei
xa
arribar algun raget escadusser de la
gldria de Combó, damunt' les testes' subid
ternes perb honrados d'aquests collaboradors.
tenen

Aixi és de

simple

pueril

i

la tesi de

fosep

Pb, la interpretació d'una época política

es

pecialment cOmplicada i abstrusa. Tot con
conte d'infants
film per porteres.
un

o

un

a

El bo, que sompre és bo i savi i heroi, i els
altres que durant tota l'obra han de fer de
dolents, que no n'encerten una í que són
condemnats des del primer capítol, al tra
cas tné's definitiu.
L'escriptor emyordanés no ha augmentat
gaire, amb aquest llibre, la seta innegable
glbria literaria. Ni ha contribuit a augmen
tar la de Cambó, robra del qual no neces
sita de turiferaris incondicionals. I els se
cretaris de Palustre polític que han aroveit
a
Josep Pla, tampoc han fet cap servei a
Ilur cap.
L'hPoca que ens vol desctiure Josep Pie
no esta tan lluny perqué molts no
la recor
din antb impressió viva i directa. Algún d'a
quests, anuda o no, deura tracto' de donar
una interprotació honrada i integral d'aquest
quart de segle, tan mal tractat per Josep
Pla, qui, amb aquests llibres, s'ha ben gua
nyat Pingrés al mercenarisme integral, des
prés de brillants oposicions.
*

*

*

Aquest artide no té per objecte denigrar
el senyor Cambó ni exalcar els bornes de la
Pobra Esquerra. Res d'aixb. Une i altres
pecaren; uns i altres encertaren. La sort,
varia i canviant, dona a la fi els seus favors
al primer, potser porqué 'tenia más vocació
Políticct que els altres, potser per qué al nos
tse país afaworeix més als qui són damunt
un sól conservador.
Té per objecte dir que la interpretasió
simplista, incoherent, parcial, injusta, pobra
i incompleta que d'aquests darrers temps
dóna el senyor Pb,

no

és més que

una

in.-

terpretadó personal,
cap valor crític
passar l'estona,
ni histbrie. Un llibrejter
faceciós, llampeguejant i primari, escrit,
sense

a

tants altres anteriors, sense gran res
pecte a la veritat i al lector, perd amb un
gran desig ben reeixit-- passeu-nos el mot
ete fer olla!
coas

LES ALES
COL.LECCIÓ

Un

ESTESES
POPULAR

volum cada quinze dies
(el 10 i el 25 de cada mes)

El dimarts que ve, dia 25, sortirá el número 1

MARINES

la

X. X.
el present adiete en aquesta
secció per tractar-se del comentara a'un Ili
bre, encara que des d'un punt de vista po
Utic.

Publiquern

editorial catalana, a punt ja de
Ilanear a la circulada el seu primer llibre,
acaba de néixer : «Les Ales esteses». Anun
cia una collecció popular, sota un criteri
ample i ecléctic, de novel-les, contes, prosa
literaria, poesia, teatre, história, biografia,
aventures i viatges, d'autora catalana i es
trangers. Els primera volums seran : Mari
nes, de Víctor Catalá ; A Pombra de Santa
Maria del Mar, d'Alexandre Plana, i els
Contes d'Apeles Mestres, que compendran
uns quants volums.
Anuncia, a més a més, un concurs de
novel-les, dotat de premia en metállic.
Una

tbopnr sa ó.
de text
'clara, relligrades la rústica,
amb coberta
dues tintes, 80 cénts.
planes

t

n

a

a

Detnanen-lo

a

les llibreries i

quioscos

Fora de Barcelona només es servelxen volums per subs
erlpeló SollIcReu condleions als llibreters de les pobla
elons respectives, o be a l'AdmInIstraeló:

LLIBRERIA CENTRAL: Muntaner, 42,

-

gle xv—l'original

Barcelona

nova

Batí,

de Bernat Oliver era

d'acabaments del segle xtv—senyala un esde
veniment que no s'escapará a l'observació de

aquella que són amants de la perfecció
de la nastra lengua.
Deixant a part el contingut, imitat de Sant
Agustí, principalment, i pie de cites de la Bi
blia i deis Sant Pares, inspirat en el misti
cisme corrent en aquella época, resta la dic
ció del traductor catalá, que és de les més
pures, elegants i eloqüents que recordeni; neta
d'arcatsme, és de les més "modernes" d'aquell
temps i de posteriors. El lector no pot resistir
se a comparar-la amb la prosa de Bernat Met
ge, la qual, si bé ti és superior en correcció
i vivacitat, li és inferior en escalf i musicalitat.
Cortes pagines hauran de figurar en les an
tolagies de la nostra prosa. Un deis seus rné
rits millors consisteix en haver sabut aprofi
tar un cert aire popular sense, per6, perdre
la dignitat i acompassament solemnial que re
quereix el tema que s'hi tracta.
Considerada des del punt de vista de la na
turalitat, és dintre d'ella, superior en elegancia
a l'estil d'Eximenis; més endreçada que la
traducci6 del Bocacci, deis monjas de Sant
Cugat; i no parlem del desmanegat estil de
Fra Vicens Ferrer, que l'Església venera com
a sant damunt els altars.
No deixa de ser remarcable el fet que, es
sent el traductor un heme de tant tempe
rament literari, hagi restat dintre del més, ab
solut anónim; devia ésser un frare de, com
hem dit, començaments del segle xv, que va
treballar-hi pacientment, i, un cop acabada la
traducció, no va recordar més que era literat.
Un próleg del senyor Bohigas, ordenat i
infotmatiu, ens posa en antecedents de l'obra
i da l'autor. Un glosara al final, guia pel que
fa referencia a les paraules poc conegudes o
de significació dubtosa.
Estern segurs que l'estudi d'aquesta obra
sera de gran profit per als nostres escriptors
que velen conlixer a fons la nostra !lengua,
el seu gen; i les seves possibilitats.
tots

R. L.L.
BEDEL.
Jer8me, 6o° latitud
Nord. Traducció de J. Bassols. Bibliote
ca Catalania, 13.

MAURICE

—

deixem cap anv de Ilegir l'obra
amb el Premi Goncourt
si la
no Pharn Ilegida abans
ens várem quedar
un xic parats. Potser JerBsne no és un llibre
de prou gral.,: per a un premi que altres
anys ha premiat, perbxemple, A ilombre des
jeunes filies en fleurs... pera no cada any,
ni cada trenta, surt un autor de la categoria
de Proust.
Es jeróme, aixó sí, un 'libre entretingu
díssirn, divertit, una pintura
penes Ileu
ment deformada per l'humorisme (tenim re
feréncies exactes) d'uns costuras tan Ilu
nyans deis nostres, que el que l'agafa el
Ilegeix d'una sentada.
L'humorisme de Bedel és benévol, el d'un
hoine entre sobtat i divertit per la topada
de les seves habituds i conveniéncies amb
unes altres del tot diferents.
Es també una Ilieó —partem quant ala
interesaos locals, ara
de saber dir les co
ses un xic arriscades sense gens de barree
ria. Ern fa l'efecte que aixé ja és molt quan
una
de les coses de qué cal esmenar-nos,
és la barroeria en general i la gratuita en
Els que

no

premiada

—

•

—

particular.

Viatge al país de les
36.000 voluntats. Traducció de Melcior
Font, ilustracions de R. Capmany. Bi

ANDRÉ MAUROIS.

—

blioteca Grumet. Edicions Proa.

Que recordesn, dues editorials, ja desapa
regudes, havien intentat d'ireplantar entre
nosaltres aquest distas de libre per
infanta,
de gran format, amb illustracrons. Ara les
Edicions Proa, sota
títol escaient al nom
de l'editorial, han inaugurat una colleceió
a

un

per
de

a

infanta. El debut és excellent. L'art

Maurois, tan variat que va des de la
biografia novelada al pastitx volgut 1 decla
ras de Proust, ha reeixit una velada més
en
genere dificilíssim el Ilibre per a in
fanta. (Hi ha molts libres escrita amb la
un

:

intenció de destinar-los als infanta que no
més sóra llegits per persones grana)
El Viatge al País de les 36.000 voluntats
és una aova fosa en l'acreditat motlle dels
contes de fades. Pesó hi intervenen elements
moderns, inseparables avui del pensament
de totes les criatures : l'avió i l'auto.
El debut és excellent, també, porqué el 'li
bre no és descaradament pedagógic. No sé
qué passa en les altres criatures, per6, a mi
almenys, quan he era, res no cm desvetllava
tant l'esperit de contradiceió cosa la insis
téncia alliçonadora i sense traça.
La presentad& adequada a 'libres d'aques
ta suena ; el llenguatge, planer i correcte al
hora .(dues condicidns que sembla mentida
que encara s'hagin d'esmentar com un mé
rit, per6 que, vist l'escassesa amb qué es
donen plegades, ho són, indubtablement).
•

MVSEI.F.

(Guia
"Les ales esteses"
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La publicació d'aquesta obra en la seva
catalana de començament del se

traducció

—

L'art d'ensenyar Barcelona

del barceloní que vol guiar els amics
forasters sense massa errors ni vacila
cions). Llibreria Catalania.

Seixanta pagines ben aprofitades, i apro
fitables, corra indica el subtítol, sobretot per
als barcelonins, rnolts deis quals no se'n

deuen haver vist mai de més fresques quan
han volgut acompanyar un turista auténtic,
d'aquell que ja ha llegit el Baedeket: o un
succedani seu.
Hi ha, aeró, una diferencia : l'estil cursiu,
rápid de Myself (ja sabeu qui da, no?) i la
malicia crítica d'algunes observacions que
deixa anar com qui no diu res i que san la
toxina més erren contra el cofoisme babau
de peraingut en qué pot fer cause l'orgull del
bareeloní massa enlluernable.
J. C. R.

