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G E N E R , per W. HAMILTON
1 dill. La Clrcumslcló.
2 dim. SU. Isidor 1 Marcel
3 dim. SU. Anter i Duiiel,
4 dl). S. Aquilí i corap. ms
5 dlv. S. Ttlejfor, rar.
6 dis. Els Sants Rels.
7 diu. Sis, Julià i Teodor
3 dill. S. Llucià 1 comp. ms.
9 dim. Sta. Basilissa, verge
S. Oonzal, mr.
10 dim. Sts.
i Silvl.
11 dij. Sis. Higini
Benet i Arcadi
12 dlv. S, Qumersinde, mr.
13dli. S. Hilari, bisbe.
U dill. S. Joan de P.
15 dill. El dolç Nom de Jesús
16 dlra.

17 dim.
ISdlj
19 dlv.
20 dis.
21 diu.
22 dill.
23 dim.
24 dim.
M dij
26 div.
27 dis.
23 diu.
29 dill.
30 dim.
31 dlra.

S. Antoni, abad.i
La càtedríde S.Pere.
S. Canut, rei
S. Sebastià, mr.
S. Fructuós, mr.
S. Vicens i Atanasl.
S. Ildefons, bfsbe.
Ntra. Sra. de la Pau.
Conversió de S. Pau.
S. Policarp. '
S. Joan Crisostom.
S. Julià, bisbe.
S. FranciscodeSale»
Sta, Marllna.
S. Pere Nolasc. -

i

F E B R E R , per W. HAMILTON
I dl). SU. Ignasi i Cecili.
2dlY. U Purificació de la
Verçr.
3dls. S. Blai, bisbe.
4 diu. S. Andreu Corsino.
5 dlll. Santa Agueda.
6dim. Sta. Dorotea, verge.
7dim, S. Romuald.
8dlj. S. Joan de Mata,
9dlT. Sta. Polònia.
10 dls. Sta. Escolàstica.
Sadumi.
11 dia. S.
Eulària, verge.
12 dill. Sta.
St. Benigne.
13 dim, Sts. Vital I Valentí.
I4dlm. S. Faustí.
15dl|.

16 div. S. Juli», mr.

17 dls.
18 diu.
19 dlll.
20 dini.
21 dlm.
22 dij.
23
24
25
26
27

div.
dls.
diu
dlll.
dim.

28 dlm.

S. Juli» Capadocla.
S. Slmeó.
S. Oabl, mr.
Sts. Lleói Nemesl.
S. Feliu b.
La C. de S. Pere en
en Antioquia.
Sta. Marguerida.
S. Maties.
S. Cesàreo.
S. Alexandre.
S. Leandre, arqueb.,
I S. Baldomer.
S Romà, abad.

4

Ii

MARÇ, per W. HAMILTON
Idlj.
2dlv.
3dls.
4 diu.
5 dill.
6dini.
7 dlm.
Sdij.
«dlv.
10 dls.
11 dia.
12 dlU.
13 dim.
14 dlm.
15 dij.
16 div.

Cendra. S. Rosscndo.
S. Lluclà.
S Emeten.
S. Casimlr, rei.
/ de Cuar. S. Eusebi.
S. OUguer.
S. Tomàs de Aquino
S. Joan de Dén.
Sta. Franciscà.
S. MïUtó.
S. Eulogi.
//de Caar.S. Gregori
Sts. Ramir 1 Salomó.
S." Matilde.
Sia. Madrona, verge.
S. Julià

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dia.
diu.
dlll.
dlm.
dlm.
dij.
dlv.
dls.
diu.
AU.
dlm.
dlm.
dij.
div.
dls.

S. Patrici.
S. Gabriel arcàngel
///deCuar.S.Josep
S. Nlcet.
S, Benet,
Sta Deogracles.
S. Victorià.
S. Agapit.
L'Anunc de N ' S."
/VdcC«ar.S.Br«ull
S. Rnpert,
S. Castor.
S. Eustasl.
S. Joan CHmac.
St. Amós.
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A B R I L , per W. HAMILTON
1 diu.

Pasqua de R. S. Ve

nuci.

2 dill. S. Franclsco de P.
3dlm, S Pancràs.
4dlra. S. Isido..
Sdli. S. Vic Ferrer.
6 dlv. S. Celestí.
7dls. S. Eplfani.
8 diu. St. Ulonls.
9 dül. Sta. Caslldà.
üsequlel.
10 dlm. St.
11 dlm. S. Lleó.
12 dij. Sts. Víctor i Zenón,
13 dlv. S. Armengold.
14 dit. S. Tlburd
15 diu. Sta. Anastasla.

Ui dill. S. forlbl.
17 dlm.- S. Anicet p.
18 dlm. S Eleuteri,
19 dii. S. Vicens m.
20 dlv. Sta. Agnès.
21 dls. S. Anselm.
22 diu. S. Soter.
23 dill. S. Jordi.
24 dlm. Sts. Úrcgorl i Fidel
25 dlm. S. Marc, evangelista.
26 d!j. S. Filem6. ,
27 dlv. S. Pere Armengol.
28 dls. S. Didlm, mr.
29 diu. St Pere mr,
30 dill. Sta. Caterina de Sena.

r
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M A I G . per W. HAMILTON
1 dlm. S. Felip, ap. ,
2 dim. S. Atanasi, bisbe.
3 dij. L'Inv.de la Sta. Creu.
4 div. Sia. Mònica.
5 dis La C. de S Agustí.
6 diu. S. Joan A. P. L .
7 dill. S. Prudend.
S dim. L'apar. de S. Miquel.
9 dim. S. Qregori.
delS.
10 dij. L'Ascensió
Patrocini de SI. Josep
11 div, S.
Domènec.
12 dis. S. Pere Regalat.
13 diu. S. Bonifaci, mr.
14 dill. S. Isidre llaurador.
ISdtm. S. Joan Nepom.
16 dim.

17 dij.
18 div.
19 dis.
20 diu.
21 dill.
22 dim.
23

dim.

24 dij.
25 div.
20 dis.
27 diu.
28 dlll.
29 dlm.
30 dlm.
31 dij.

S. Pasqual B.
S. Venanci, mr.
St. Pere C.

Pasqua de Pení.

Sta. Maria de Socors
Sta. Rita de Casia
L'A. de Santiago, ap.
S. Joan F. de Regis
Sis Gregori i Urbà
S. Felip Neri,
La Sant." Trinitat.
S. Just.
S. Màxim.
S. Ferran rel.
Corpus Chrlstl.

J U N Y . per W. HAMILTOK
dlv. 5. Segond. mr.

2 dls. S. Marcclí ISta.Paula

3 diu. S. I»ac, monjo.
4 dill. Pasqua de Fent5 dim. S. Bonifaci, bisbe.
6 dim. S. Robert.
7 dil. Sis. Pere i Companys
8 div, S Salustli, conl.
9dis. Sis. Prim I Felici».
Marguerida.
10 diu. Sia.
La Santíssima Trl
11 dill. S. Joan de Sahagún.
12 dim. Antnni de Padua.
13 dim. S. Baailij bisbe.
14 dij. Corpus Christl.
15 dlv. S. Aureli.
16 dis.

17 diu. Sis. Manel I Sabel.
18 dill. St9. Marc i Marcell.
19 dim, S. Oervaal.
23 dim. S. Sliveri, papa.
21 dij. S. Muls Oonzaga.
22 div. S. Paull, bisbe i cf.
Cor de JesiK
23 dls. Sagrat
24 dis. La Nat. de St, Joan
Baptista,
25 dill. S. Pròsper,
26 dim. Sis. Joan i Pau,
27 dim. S. Zollo I Company?.
28 dij. S. Arglralr i Lleó.
29 dlv. Sts. Pere I Pau.
30 dls. La Con de S. Pau.

J U L I O L , per % HAMILTON

1 diu.
2 dlll,
i dini.
4 dlm.
5dij.
6dlv.
7dis.
8 diu.
9 dlll.
10 dlm.
11 dlm.
12 dij.
Hdlv.
14 dis.
15 diu.
I6dill.

I
Sis. Casi I Secundí.
La Villt. de N.' S."
S. Heliodor.
S. Laurea, bisbe
S. Miquel dels Sants.
Sta. Llúcia.
S. Kermi, bisbe.
Sta. Isabel, viuda.
Sts. Cirilo i Zenon.
Sia. Amàlia.
S. l'io I papa.
S. Joan Oualberl.
S. Anaclet, papa.
S. Bonaventura.
S. Enric emperador.
Ntra. Sra. del Carme.

17 dim.
18 dlm.
19 dij.
20div.
21 dis.
22 diu.
23 dlll.
24 dlm.
25 dim.
26 dli.
27dlv.
28 dis
29 diu.
30 dlll.
31 dim.

Sta. Marcelina.
Sta. Sinforosa, nu.
Stes. Justa 1 Rufma.
Sts.-Elies i Qeroni.
Stes. Pràxedesl Juli».
Sta. Maria Magd.'
S. Llibori.
Sta. Cristina, verge.
Sant Jaume, apòstol.
Sta. Agna.
S. Panlaleó.
Sts. Nasari I Cels.
Stes. Marta i Beatriu.
Sts. Abdon i Senèn
S. Ignacl de Loyola

A G O S T , per \V. HAMILTON'
1 dini.
2 dli.
3dlv.
4 dls.
5 diu.
6 dlll.
7 dim.
8 dim.
9 dli.
lOdiv.
11 dis.
12 diu.
13 dill.
14 dim.
15 dim.
16dii

S. Pere Advlncula.
Ntra. Sra. dels Àngels
S. Nlcoderaus.
S. Domingo de O.
La Verge de les Neus.
Transfiguració del S.
S. Galeta.
S. Clriac i coms. mrs.
Sis. Romà i Secundi.
S. Llorenç.
Sta. Susagna
Sia. Clara.
Sis. Cassiàl Hipòlit.
S Eusebi.
L'Assumpció deM.'
S. Joaquim.

17 dlv.
18 dis.19 diu.
90 dlll.
21 dini.
22 dim.
23dij.
: 4 dlv.
25 dis.
26 diu.
27 dlll.
23 dim
29 dim.
30 dli.
31 div.

S. Pau, mi.
Sta. Elena •
Sts. Lluís y DonatS. Ueriiard.
S. Donós, rar.
S. Timoteu.
S. Felip Benici,
S. Baitomeu, ap.
S. Lluís.
S. Ceferí.
S. Josep de Calasanz.
Sts, Agusi! 1 .Moisès
Degoll. deSt Joan.
Sta. Rosa de Lima.
S. Ramon Nonat
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S E T E M B R E , per W. HAMILTONI dls. S. Artur.
/. diu. Sts. Esteve I Antolf.

3 anís S. Udlslau.

Sta. Rosalia.
S. Llorenç Juslinià,
S. Eugeni.
Sta. Regina, verge.
La Nativitat de Maria.
S. Qorgoni, màrtir
S. Ciprià Eng.
S. Emllià.
El Dolç Nom de M."
Sts. Felip i Eulogi.
L'Exaltació de la San. ta Creu
S.
Nicomedes, mr.
.15 dis.
4 dim.
5 dim.
6dij,
7 div.
8diS.
Q diu.
•10 dill.
11 dim.
12 dim.
13 dij.
14 div.

16 diu.
17 dill.
18 dim.
-19 dim.

20 aiï.
21 div.
22 dis.
23 diu.
24 dill.
25 dim.
26 dim,
27 dij.
23 div.
29 dis.
30 diu,

S. Corneli.
Les Hagués de S. F
S. Tomàs de V.
S. Oenari.
S. Enstaqui, mr.
S. Mateu (ap.
S. Maurici, mr.
Sta- Tecla.
La Verge de la Merct
Sts. Llop i Cleofà.
S. Cebrià.
Sts. Cosme i Damià
S. Wenceslau.
S. Miquel Arcàngel
S. Oeronl.
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O C T U B R E , per W. HAMILTON
1 dill.
2 dim.
3 dim.
4 dij.
5 dlv.
. 6 dls.
7 diu.
S dill.
9 dim.
10 dim.
11 di).
12 div.
13 dis.
14 diu.
15 dlll.
16 dim.
i

S. Remigl, b, I c.
S. Saturi.
S. Càndid.
S. Irancisco d'Assíí.
Sts, Plàcid I Frollà.
Sis. BruT Emili.
Nira. Sra. del Roser.
Sta. Brlgld».
S. Dionis Aeropag.
S. Francisco de B.
S. Nlcasi.
La Verge del Pilar,
S. Eduard.
S. Callxle I, papa
Sta. Teresa ile Jesús
Sts. Oal I Ambrosi.

17 dim. Sta. Eduvigis, viuda.
18 dij. S. Lluc 1 Sta. Juli».
19 dlv. S. Pere d'Alcàntara.
20 dis. S. Joan Cand.
21 diu. Sta. Ursula.
22 dill. Sta. Maria Salomé.
23 dim. S. Pere Pasqual.
24 dim S. Rafel, arcàngel
25 dij. S. Cilsanto.
26 dlv. S. Evarist, papa
27 dis. S. Vicens.
28 diu. S. Judes Tadeu.
29 dill. S. Narcís, bisbe.
30 dim. S. Claudi.
31 dim. S. Quinti

N O V E M B R E , per.W. HAMILTON
1 dij. Tots-S;mt8.
2 div. Comm, dels Difunts,
3 dis. lnn,Mis dí Saragossa
4 diu. S. CarliS Borromeu.
5 dill, S. Zacaiies.
6 dim. S. Sever.
7 dim, S. Florenci
8 dij. S. Arme igol.
9 div, El Patr. de Nira. Sra.
Andreu Avell.
10 dis. S.
Marti i Millà.
11 diu. Sts.
S. Diego d'Alcalí.
12 dill. S. Eugeni III, arq.
13 dim, S. Serapl.
14 dim. S. Eugeni,
15 dij. b, tug(
16 dlv. S. Rnn.

17 dls,
18 diu.
19 dill,
20 dim.
21 dim.
22 dij.
73 div.
24 dis.
25 diu.
26 dill.
27 dim.
28 dim.
29 dij.
30 div.

Sta Oertrndis.
La D, de la B S. P.
Sta. Isabel, reina.
S. Feliu.le Valols.
La Presentíció de
Ntra. Sra.
Sta. Cecília.
S.. Climent, papa.
S. Joan de la Creu
Sta, Caterina,
Les noces de la Verge
S. Primitiu,
S. Oregorl III, papaS. Sadurní. ,
S. Andreu.

X •

D E S E M B R E , . p e r W. HAMILTON
1 dis,
2 diu.
3 dili.
4 dim.
5 dim.
• 6 dij.
7 div.
8 dis.
9 diu.
10 dill.
11 dim,
12 dim,
13 dij.
14 div.
15 dis.
Í6diu.

SU. Nataiia.
Sia. Bibiana.
S. Francisco Xaviti
Sta. Bàrbara, verge.
S. Dalmau.
S. Nicolau de Bari.
S. Ambròs.
Purissiraa Concepció.
Sta. Llugaia
La Verge de Loreto.
S. Sabí.
N." S.' de Guadalupe .
Sta. Llúcia.
S. Nicasl,
S, Ireneo. mr.
S. Eusebi.

17 dill.
18 dim.
19 dim.
20 dij.
21 div,
22 dis.
23 diu.
24 dill.
25 dim.
26 dim.
27 dij.
28 div.
29 dis.
30 diu.
31 dill.

S. Llàtzer, bisbe.
Verge de l'Esperança.
Sta, fausta.
S. Domingo de Silos
S. Tomàs.
S. Demeui.
Sta. Victoria.
S, Oregori.
Naixementdejesns
S. Esteve.
S. Joan, apòst. i ev.
EiS Sants Ignocenta
S. Tomàs Cantu,
Trasl, de Santiago.
S. Silvestre pao»
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OBRIM LA PORTA
EI porter, avui, sóc jo. Sóc jo el qui obro la porta al text de
' J'ALMANAC. I es per a mi un veritable honor. Abaíis ^qui liauria gosat aj
óir que el fer <k porter pogués donar honor a un home? Però avui. en;
l'època que impera el foot-baU. clí porters hem sigut enlairats a catc-,
goria.
Els porters, o les porteres, que pel cas és iguail, acostumen a ésser
xorraircs. Està clar que també n'hi ha d'eixuts i mal carats. Però jo no'
sóc de aquests. A mi m'agrada saber-ho tot, xafardejar dc tot per a po-j
der contar-ho tot al primer que es presenta. Em pesa més un. secret que
un pecat mortal.
M'agradia saber !b que passa a casa dels veïns de la meva escaJeta;;
m'agrada sabw 'lo que passa por la ciutat... Mes amb això no en tinc
prou..Em consideraria un home molt curt, mdt limitat, si no era cregués
una mica enterat de lo que passa per Catalunya, per Espanya, per Europa, pel món enter. Perquè licu de saber que jo sóc un porter a la mo—
derna i per tant la meva xafarderia no te límits ni fronteres.
Mes com estic condemnat a passar la jornada quotidiana i també la .
jornada més llarga i feixuga de la vida a dins d'una estreta porteria, noi
puc enterar-nic de res directament. E ! meu saber, que és molt, és tot
de crèdit. Visc de prestat, però ningú s'er. dóna compte. Explico to que |
em diuen. Devegadcs conto a un veí lo que ell mateix m'iia dit tres' die.--,
abans; però com qui ho transfiguro, perquè encara que mal m'està d :
,dir-ho, tinc una mica d'imaginació, dono un cert llustre a 'les coses, que
les fa semblar noves. I els veïns arriben a dir que jo me lles invento.
I no és veritat. Jo, des de la meva porteria estreta, no veig res, però
ho sé tot. No tinc cap necessitat • d'kivciïtar. Lo que pas a a l'escala ho
sé pels mateixos veïns. Lo que passa al barri ho sé pels meus clients.
(Tinc una botigueta on venc les coses més heterogènies). Lo que passa .
a la ciutat ho sé com tothom: per les mentides que corren per la ciutat.;
Lo que passa a Espanya ho sé pels diaris, que és la manera de no saber;
res. Lo que passa pel món — que és tan gran — ho sé pér un diari f rau- •
cès que portçn a un senyor de l'escala i que deixen a la iwrteria. Jo sé i
una mica dc francès — de jove vaig estar uns mesos a Perpinyà — i .
m'entretinc en llegir el diari estranger que amb prou feines entenc. Lò .
suficient, per això, per a fer-me un garbuix de mil dimonis. •
Doncs, amb aquestes fonts de coneixement que us he anat dient, jo
passo per l'home més eiïterait del barri. I lo bo és que no sols tó marmaivyera i la serventa i el sabater, i l'adroguer i el manyà do Ja cantonada acudeixen a mi per estar ben enterats, sinó que s'atureu també a
la meva botigueta en busca de neves, el doctor del primer pis, l'advocat
del segón, l'apotecari del cosm. el jutge del principal, cl regidor del.
davant de casa, un senyor intel·-lectual que escriu llibres i fins —c esga-

PAS A LA LLUM, per Pkmol

—Ara us conec, ànimes tenebroses^qne fugin com els rats-penats davant del Sol

-

1» —

rrifeu-vos — un periodisUa d'aquests que en <iiuen reporters, que sembla,
si el mot no m'enganya, que ha d'ésser una mena ée porter <le primera,
un porter més porter que jo i per això porta cl rt davantTot l'ar-y la meva botigucta està plena, i això q-ue les. mercaderies
que hi venc són bastant averiades. Però no hi venen per les mercaderies, sinó per les noves que hi pesquen, més averiades encara. í qnar.
s'acosKn les '.racicionaís i poètiques festes fartaneres de Na-k; i Cap
d'-\ny, època en que em veuen mss content que de costura — peiipe ja
flairo l'oTor de les propines i del gall d'indi rostit — els meus clients em
demanen tots els anys, invariablement, una mena de resum de l'aoy que
fineix i una mena de profecia, o. discurs augural de l'ar-T que ra. a començar.
Jo, que del passat no en sé res clar, com ells matteixos. i del futur
no en sé res ni clar ni espès, ric per dessota del nas i fins em resisteixo
una mica a enganyar afs meus dlients. Porò la meva resistència és
inútil. Els meus dlients, com tothom, volen ésser enganyats. I jo, na, turament, els enganyo. Cada any els dic lo mateix i cada any ho troben
nou. Els faig un discurs que es podria titular Records i esperances, i que
aquest any podria resumir-se així:
No hi ha res nou sota el sol·Lo que per un home es bo, per «n altre
és pitjor que ia pesta. Quan _ct creus entrar eu. un època de pau, jqui
asseguraria que no va a començar la més cruenta guerra? J a tenim fóra
aquests dos espantalls terribles que es diuen Martínez Anído i Arlegui.
Veritat que sembla que Bancelona respiri? Doncs si ho pregunteu a les
xicotes alegres us diran que pitjor és l'Ardanaz que l'Anido. I amb tot
passa igual...
Així, d'aquesta manera, fent equilibris per a no corapromeïre a ningú, i sobre tot per a no veure'm compromès jo mateix, els parlo deJ
Filet de les Rambles, dels Sindicats, de l'expedient Picasso... Una mica
de tot, del passat, deil present i del futur; de l'escaleta i dd barri; de la
ciutat i de Catalunya; d'Espanya i de l'est ranxer; d'En Sànchez Guerra, d'En Bonar Law i d'En Mussolini...
Tots escolten cl meu discurs una jnka ensopits. Però quan dic aquesta frase fina?: / / que rodi la pilotal, tots es desperten. Perquè es pensen
que vaig a panflar de foot-ball, I , efectivament, en parlo una hora seguida
sense entendre-hi res. Els meus dients estan entusiasmats. Un d'el·ls exclama;
—Aquest home ho sap tot. Llàstima que es podreixi en una poneria,
Jo, al seu lloc, em faria periodista.
BL PORTER.
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L'ENTRADA D E L'ANY, per Picarol

DESCOBRIMENT, per Picarol

—Jo us el porto gras i maca; si acaba
sec I tronat, culpeu, en gran part, an
aquest que t é el cap "de guardiola

-No em coneixo?
- A h , dimontri, ets En Nandu, I sembles tot un senyar.
- M a r e deiDéu. uuè és gran I W .
celonr

Les fulles de llorer

0 ,

La mateixa abundor les fa anar escasses.
Per una ïulla de llorer, l'honu estudiós es torna tísic; per unes quantes, l'home ambiciós i envejós comet quali-evol mesquinesa.
Hi ha qui a.mb un grapat <je fulles s'engreixa com amb un manat
d'aufals un pollí s'atipa.
Entenem-nos: llorers que facin fulles que s'arrenquen a dojo_. es
l'roben en tots el prats de la Adu'ació i en totes les valls de la Vanitat;
llorers, però, que facin fulles que's donen d'una a una, no's troben gaire
sovint en els monts del Saber i en els boscatges del Mèrit.
Es per lo mateix que les que abunden es llencen.
Per ço les que escassegen s'aprofiten molt" com cail.
Perquè hi han menes de llorer.
No tenen tots les mateixes arrels.
No viuen tots d'igual sava.
No son tors d'una mateixa família...
Hi han llorers bords.
I l'abundor de fulles de llorer bord fa que escassegin les de llorer
llegilimJOSEP

BARBANY,

-

POEMES
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MINÚSCOLS

LA CAMPANA D B L POBLE

B L JUTGE D E PAU

No sé què té el seu tocar
que amb el seu sò sempre penso
i quan d'ella estic més lluny,
més clar me sembla que el sento.

Es fill de! poble, i amic
del diputat pel districte;
escriu sempre en castellà,
però sense ortografia.

L'HEREU

TEMPKSTA

GANDUL

No treballa cap matí,
a la tarda, devegades;
i a la nit s'en va a l'hostal
a fer petar la xerrada.

Del Canigó malastruc
a la plana e'l torb rodola;
sota el porxo udola el ca
i xisclen Ics biseroques.

.LA F E S T E J A I R E

L E S DUES " T O I L E T T E S "

Relacions, prou que en tindria
amb l'hereu de càn Janot,
però vol que abans li compri
unes arracades d'or.

Cada mati, la Rosons,
al llevar-se, cuida l'euga;
després se pentina un xic
per si el promès la vé a veure.

GENT D E L CAMP

COMPENSACIÓ

Esclops pel fang; en temps sec,
espardenyes sense mitges
i mai els sentiu queixar
dHills de poll ni de durícies.

L'ha deixada el seu promès
i dos li'n van al darrera;
quan Déu ens tanca un camí,
ens obre una carretera.

E L BOIG

LA GALLINA PONEDORA

Va pels camps espitregat,
peu descalç i sense gorra;
la minyona del molí,
sempre que el veu passar, plora.

" Queti-queiasques! ", avisa
la gallina al pondre l'ou;
la marc el pren diligenta
i cl passa pels ulls del noi.

L'ESPIETA

P E L JULIOL

Mig-obrint el finestró
veig lo que fas en ta cambra;
què és bonic trobar-te així,
soleta i tan refiadal

Quan alça núvols de boll
i'eugassada, al batre a í'era, .
què bé s'està allargassai
a l'ombra de !a pallera!

L A JUSTÍCIA FERÉSTEGA

JOIA

Van agafar-lo; al damunt,
duia les eines robades;
l'agutzil li ha blavejat
l'esquenam a garrotades.

Tinc a l'hort un taronge
brillant d'or i de raaragde.1),
i un rossinyol que a J'CSÍÍJ
vé a cantar-hi al trenc de l'alba.

l

FREDERIC

GIRONELLA.

•2!2
TOT L'ANY ÉS CARNAVAL, per R. Oplsso

# 5

EB l'Ideal del nMo 6/cn
:
(troni a l Marroc, s'enfonzl Espanya)
iollejar amb dones de chlpén,
cantar les glòries del Champaaa.
Això jser del sometent
é s n n a marca que no enganya.

' : ,
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Cap al futbol
Resulta una verdadera delícia l'encabir-sc en l'interior d'un tramvia,
un diumenge a la tarda, per a dirigir-se a contemplar un partit de futbol.
Espera que espera i tots ja venen plens, cosa extraordinària! E s que
potser la gent ja va a cercar eP tramvia al punt de sortida per a després poder retornar còmodament' al lloc que han d'anar? No hi ha dubtt
que íóra una encertada solució- * •
Els xicots prou es volen penjar per tots els indrets en que pugui
capiguer-hi encara que sigui un sol peu, però els urbans "ho estar, per ofgues ni per pilotes i els fan baixar sens compassió. Ells no obïfant,
no es donen pas per vençuts, ans al contrari, esperen a que el tramvia
emprengui Ja inarxa i-., una correguda, un salt ben donati i j a els tens
penjats per tots cantons com ics buíifarres en un rebost ben proveït.
A la fi ens havem pogut encabir després d'esperar molt i de vèncer
obstacles a milers, en un d'aquests vehicles conductors de carn humana,
que es poden molt bé comparar amb els carros que procedents de l'escorxador reparteixen les carns pels mercats, únicament que els uns
porten carn sacrificada i els altres carn disposta al sacrifici..Per sort o per lo que sigw, resulta que el conductor és un home
humanitari amb excés, i tant aprecia als seus con semblants, que encara
un xicot o un home no s'enfila d'un salt al pujador, que ja es gira tot
irat, i crida amb tò autoritari:
—faci el favor do baixar!
I per a que. pugui baixar més còmodament, ha parat el tramvia- Però
els" que han de baixar no fan massa cabal de les paraules del conductor,
• i continuen més tranquils que si sentissin ploure, ja que si plogués es
mullarien i ara prenen cl sol.
—Baixin o el tramvia no marxarà 1 — repeteix el bigotut conductor.
Llavors ells aí-l-udits es donen per entesos, i veient que no hi hà altra
solució, es disposen a tocar terra- I ara que voldrien baixar no poden,
perquè comencen a passar automòbils pel seu costat i naturalment prefereixen estar penjats allí que encabits sota les rodes dels autòs. Quan
s'-han cansat de passar els autos, baixen els desitjosos viatgers i que no
els deixen viatjar... i al cap de poc, reempren la marxa el tramvia amb
la satisfacció natural del ferreny conductorEls que no estaven gaire satisfets, eren els pacífics viatgers, si és que
d'aqudl engabiament comprimit se'n pot dir viatjar, perquè amb aquella
interrupció veien allunyar-se l'hora d'arribada.
Per pocs moments no passà res de particular, però-tan sols per uns
curts moments, perquè ben prompte els pujadors 'èstiguerer. novament
plens.
' •.
Altra volta es remou irat, el terrible conductor, i crida novament:
—Faci'n el' favor de baixar. — I catacruc, el tramvia parat per segona volta. No els qtiéda altre remei que baixar als interruptors de la
bona marxa d'aquell tramvia estevenc, que no permet que en els seus
prestatges hi hagin més mercaderies que les que hi cabén ben- ordenadament.
Els que anem drets a la plataforma davantera, ja comencem a perdre
la calma. I a! repetir-se altra escena igual a les anteriors, un dels viatgers home fort i enèrgic, amb cabell bastant gris, però que es encara
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robust i dret com un pi, ja no pot. aguantar més i ha d'explotar. Primer
diu mig rondinant:
—Anessin als toros, ja els hi deixarien pujar, j a !
E l conductor ho ha sentit i es coníprèn <juc avui s'ha senyat al revés,
penquè ràpidament contesta:
—Que m'explica a mi dds toros- Després que ho faig pel seu bé, perquè no prenguin mal, encara et crkiquen.-.
Ja s'iia entaulat la discussió i el senyor replica:
—Jo només !i haig de dir que quan hi ha loros, la gent vé
enfilada per tots indrets, Quasi al davant del conductor i tot.
—Això encpliqui-ho als de toros- Jo no hi vaig—Tiri, home, tiri. Que els hi haig d'anar a explicar, jo!..—3. doncs a mi tampoc. Després si algú prerç mal, el responsable
soc jo-.
—Tiri home, tiri. I que han de pendre mal! No s'amoini per això, no
veu que j a van lleugers! Tiri home, tiri." i no es capfiqui pels altres.
—Tiri,..-tiri!... és creu que soc «n cavall per tirar?
—Doncs engegui el tramvia i no es preocupi de si es pcngien o van
de cap per avall I
E l conductor segueix rondinant, sens que l'hagin convençut les raons
del viatger.
Pren part en la discussió un tercer, que també està dret entaíurat al
mig dels que ocupem la plataforma. V a vestit endreçadament, però d'obrer
manual. E s home petitet però robust... Porta les pulseres llargues i seguint la mateixa direcció front amunt, li arriben fin-s a dalt del front,
portínt afeitat tot el cabell / Í M li faria nosa per a lluir aquella recta
tan preciosa, a cada costat de cara... Amb aquell detall i amb el mossegar
sossegadament un caliquenyo que porta a la boca... es comprèn desseguida
que aquell home ha passat bona part de la seva vida estudiant i repassant'
les lleis de l'estat... ,
I bona prova d'això la tenim al sentir les seves primeres paraules.
—Si tothom sapigués la seva obligació, no passarien aquestes cosesLa llei prohibeix que un tramvia porti més viatgers dels que hi caben...'
E l senyor del cabell gris contesta:
— I d'on surt ara vostè aimb la llei, estem bé per lleis.—iSí senyor, sí... Si tothom sapigués les lleis no jte&sarien moltes
coses de les que passen.
—Les lleis, les lleis ., si ja les sabem les lleis, home, ja les sabem,
però els que tindrien de començar per complir-les son les companyies, posant el servei necessari.
—Però el públic tindria de saber també quan es pot exclamar o no.
però és clar, com que ningú sap lo que la llei assenyala...
— I que em vol venir a explicar ara vostè de les lleis, tiri home, tiri...
si les sé més que vostè...
—Doncs potser si que tindria d'ensenyar-ü alguna, cosa.
—Vostè?... i ca, home... tiri home, tiri, d'altres coses potser em
podria ensenyar, però lo que és de Ueis I... firi home, tiri !.••
—(Es veu que vostè vol que tothom tiri... No serveixo per tirar. Tant
que s'exclama, jo l'enganxaria al davant del tramvia, i llavors si que
podria tirar...
E l senyor del cabell gris s'inflama com la pólvora, al sentir aqueixes
paraules.
— I que ra'havia d'enganxar vostè al davant del tramvia-., ni vostè ni
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LA VINGUDA DELS ANGLESOS, per /',•:•-•. •

mm n

El senyor Esteve s'en pensa una
ei fill de Déu plegats, em farien tirar. Si que estem frescos; perquè t'exclames d'arribar rard al futbol, ja t'enganxarien al davant del tramvia...
I que m'havk d'enganxar home... i que m'havia d'enganxar....
.' [ somriu mig per força, però amb una cara que no en fa pas venir,
de ganes de riure.
E l defensor de lleis, vol contestar:
—Home, com que vostè no sap dir altra cosa, que tiri home, tiri...
I es queda amb el tiri a la boca, perquè reb una terrible sotragada,
promoguda pel pas d'una dona d'extràortiinàries dimensions que voí baixar
del tramvia. Prou atapaida que està la plalafonma i el pas d'aquella voluminosa fembra, forçosament ha d'agreujar el malestar dels viatgersAmb un poc més, que el saberut de lleis rodola per terra, i si no va fer-ho
va ésser únicament, perquè no hi havia lloc al seu entorn per a caure.
S'endevinava desseguida que aquella 'bona dona no sabia pas tampoc
gens de lleis ni de quin color es vestien.

Aquell sotrac inesperat, "'havia encara sobressaltat més i l'home, mans
enlaire, s'anava exclamant:
—•Sembla impossible que hi hagi gent amb tan pqca consideració...
quina manera d'atropellar!...
i
•El senyor del cabell gris, torna a pehdre cartes a l'assumpte.
—'Home vos que defenseu tant los lleis, no sé que hi feu dret aquí-;
a la plataforma!
. — E l mateix que hi deu fer vc»tè.
' —Molt cert però jo ja vos dic què oio m'importen les lleis, però vos I...
—Què?-.
-•
—No veieu que hi sobreu aquí! Tan sols poden anar-hi vuit persones;
í soni catorze... copieu doncs si hi sobreu...
i —Així també hi sobra vostè !••.•
; :: —Sí, però primer vós qüe defenseu el cumpliment de la llei-.,
i —Doncs ja hi estic bé, i no m'haig de moure.
—Però vos exclameu si vos claven una empenta.
—Perquè hi tinc dret.
—Un dret que tromolk! Val més que calleu, home.
— E l que ha de callar es vostèI la cosa anava engrescant-se a no ésser que el tramvia arribà a lloc'
i un crif donat alhora per am sens fi de veus, entusiasmà als viatgers.
i Gcal!... cridaven, i lo mateix fou sentir-se aquest crit, que posar-se .
a'córrer gairebé tots els que anaven al tramvia... i amb les presses promogudes per l'entusiasme que desprenia aquell crit victoriós, atropellaven
sens fixar-se, a n'aquell boa defensor de les lleis de l'estat, que bo-i exclamant-se, s'havia pogut quedar dret, després d'haver,!© mig tombat infinitat .de vegades, i sol al mig de la plataforma-..
- E l i hivia anat predicant la llei i els altres li havien imposat la seva,
sense tantes paraules, però amb més fets-..
BADORET

•

L'ORGANISTA
.-

• •

'L'organista de Sant Pere,
un dia de futftrals
fou preguntat de qui era
la missa ciue va tocar.
E l manxaire, que escoltava,
respongué tot d'un plegat:
— L a Missa qu'hem tocat, sàpiga
qu'es de Rèquiem d'En Mozart.
—'Siga l'última vegada
que responguis, animal
Soc jo sol qui toca i'orga!
(l'organista replicà).

I E L MANXAIRF.
'• '

{Conte vell)

Veu's aquí que un. altre dia,
per més que anés teclejant,
l'organisla no podia
ni una nota fer sonar.
—Que no manxes, tros de còniam?
(digué al manxaire)—Veurà, .
(respongué el xicot amb sorna).
No digué dies passats
que vostè sol toca I'orga ? . . .
Què'n treuré, doncs, de manxar?
P E P E T D E L ÇARRIL
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L'assassinat que va fer En Xaus
Si venint de muntanya, devallant ptr la riera, a l'arribar a l'escorxador no trencaves a la dreta per entrar a Sant Vicents.i seguies petjant
tou avall, avall, anaves vorejant tota una bandada de poble- A mà esquerra, al fons, oviraves el cemer.tiri i per la banda del poblat, a gran alçària,
veies tot d'eixides, dessota, un gran' marge serpentejat a mig aire per un
estret caminet, i baix e! marge, una faixa no molt ample de terra, on hi
havien hortets amb tarongèrs i un gran saíarctx.
Abans de trobar la p'ujada que s'enfilava fins a plaça, al final de la
faixa dels hortets, d'esquena a les altres, hi havia 'una única casai més
bé un casalot, de cara a la riera, que tenia al davant un tros die pla amb
una grossa figuera a'l mig: allí era a Can Xaus. En aquella vivenda que
malgrat d'estar enganxada amb e! poblí, quedava isolada sense comunicació aamb veins, tot sols. lii feien vida miserable 'semi-ferestega. E n
Xaus i la seva dona, la Tuies.Ell era l'home més sorrut de l'cncontrada, per gust no enraonava mai.
mirava sols de reüll, feia cara d'idiota, era sec, molt alt i veient-lo caminar, vos hauríeu figurat que trepitjava sommierssemblava uCi ninot
de molles. Encara que vell, es mantenia fort i de sol a sol, mai l'haurieii
atrapat un moment en vaga; sempre, si no treballava per altri, feinejava
per ell. I llevat d'esser un grau avar, era un infeliçot
Ella éra la seva caba; mitja taronja; tant per lo treballadora- com per
lo sorruda i esquerpa. De tipus segurament que encarà era més estrafalària; de tanta o més alçària que ell, tenia grossa ossada i com que
també estava molt magra, mirant-li la cara. coll. braços i mans cames i
peus, -que no tapaven els pellingos que duia per vestit talment feia l'efecte
d'un gros esquelet enfundat en una etxurada bossa de pergamí. Feien
corre que el seu home se l'havia venuda per cent duros, a uns forasters
que. per estranyaria volien per a estudiar-hi qüan fos morta.
ü n dissabte a la nit, una nit fosca d'hivern, cap •allà a les dotze,
varen trucar a la porta de Càn XausE n Xaus i la Tuies es despertaren dességuida i ell, ..sense'fer fressa,
va acostar-se a là finestra obrint un xic un porticó, per a si podia dar-se
compte idcfl perquè podia ésser que en aquella hora truquíssin a casa sevaPerò per més esforços que va fer, a través del vidre, no pogué veure-hi
res.
''
,
.-.o•• •
" ' •
Van tornar a trucar més fort!
Marit i molla, espantant-se per moments, enraona,ven baix. Qui • hi
, devia' haver?
Contestarien ? Farien el sord ?
Ja havia d'ésser molt.tard; aquells gamarussos -que els tenien agafats
de cap d'esquila, que «empre els embromaven, ja havien d'ésser a dormir.
No, allò no eren bromes, allò, era de mal ésser! ,
Amb aquestes, abaix, l'entrada va començar a' ressonar com uíi
bocoi buit colpejat per diables; però llavors no picaven amb el írucador,
devien fer-ho amb pedres grosses, amb quiscur.a eina! •
Ja no n'hi havia de dubte: eren lladres! Com que ningú els hi haviacontestat, volien estabellar la iporta.i entrar a la casal
Els cops havien parat feia un ratet!'
En Xaus va tornar a intentar de veure-hi pel vidre de la finestra;
inútil, aquella maleida fosca tot ho embolcallava!

-is—

ZAMORA, E L REI D E L S PORTERS, per Picarol

m

Se II atribueix aquesta frase: . L a mascota soc j o . , paròdia d'aquella tan
cèlebre de Lluis XIV
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En veient que la porfa s'aguantava ferma potser els lladres ja se n'havien anat? No forfollarien pas el pany? En Xaus va escoltar amb tota la
seva voluntat-.. L a Tuies tampoc sentia res,.No se 'n'havien anat, no I Ja tornaven a picar! Altre cop am'b el trucador, fent uns -repicaments llarcs, seguits,-.
Tant il'home com la dona tremolaven de por I Però an Em Xaus. va venir-li record dc lo que ja li havien robat una altra vegada, de tots aquells
conills, de tota aquella aviram, va atinar amb l'antiga escopeta de canó
que des de llavors tenia senïprc ben carregada al costat de'l llit i all pensar
que ara anaven per arrebassar-ili els duros i les unces que amb tantes
suors, engúnies i estalvis havien pogut arreconar, que ja feien un bon
munt, la ràbia Ji dominà la por i sense fer cas de les exclamacions i
precs de la Tuies que defallia d'espant, va obrir d'una revolada la finestra i apuntant amb l'escqpeta, va mirar cap abaix.
' Veié com fugien unes ombres I quiscú més valent, quedava encara
al costat mateix de la porta de «ntraí a la casa I
—Què hi feu aquí? Què voleu?—va preguntar Er.i Xaus;
—Obriu I — va fer imperiosamont per tota resposta, des d'abaix. una
veu grossa, fonda—Que t'obri? No ho lograràs pas! M'entens, maleit lladrcgot?
E l lladre, impertèrrit, anava tjueant: pam.- pam, pam, pam-., pam..,
pam, pam, pam i anava dient, només: — Obriu — amb aquella veu
paorosa!
Bis ulls d'En Xaus adaptats a la fosca, ja veien definida la silueta d'un
home alt i gros que portava un gran garrof— M a l llamp et mati! No truquis niés! Tan es que risquis com que
rasquis, no t'obriré! Veste'n si no vols que et clavi una escopatada! Sents?
E l lladre continuava com «i res, anant trucant i repetint: — Obriu!
—Així se t'eiwerinés la sang! Així quedessis cec!... Fill d'això, fill
d'allò!— Veste'n, t'hi dit!... Mira que et mataré?... E t juro que et mataré! —'Para, païm, pam, pam... Obriu!—no parava de sentir-se.
La ràbia d'En Xaus no tingué més aguant i tancant els ulls, va apretar
el galilloUn soroll terrible, com d'una barrinada, va ressonar dos o tres cops
per aquells àmbits; l'últim ressò va semblar tornar del cementiri, i el
lladre d'abaix, pesadament, sense fer un ai, va caure a terra!
En Xaus quedà fret, amarat de suor, amb -una cosa a la gola que
l'ofegava; paralitzat ,en la finestra, mirant sens volguer, a la seva víctima'
Per fi va anar a amagar-se a dins, esborronat. I toï va quedar en
silenci; en un silenci de mort, atertador!
Passada qui sap l'estona, con^ despertant-se, l'assassí es trobà al fons
de la seva cambra, apoiat d'esquena a la calaixera per a no caure, i l'escopeta que enicara tenia a 'les mans, va sentir que feia una fortor de
pólvora, amarganta, insop'ortable. Sos ulls cercaren a la Tuies i la vegé
més endlà, als peus del llit, mig agenollada, mig caiguda. Amb veu baixa
i tremolosa, barbqtejant, va dir-li:
—-L'he mort!...
"
Ella va contestar amb un gemec.
V a anar passant més temps i la realitat de la catàstrofe acabà per
a presentar-sè'ls-hi clara, evidentaE l -mort -no podien pas deixar-lo abaix, allí on estava; Bon punt claregés, que poc deuria mancar-hí els pastors que anaven a treure
remats
•els descobririen i no tardarien els mossos o els civils a venir a agafar-
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los se'ls endurien lligats i els porfarien a la presó i després els enipa*larien, els matatien an ells, a Oa ïuics, an En Xaus!
No hi havia més remei que baixar a agafar el mort i anar-lo a tirar
al safaretx d'En Mandri, que el tenien alli mateix. Amb ur.a pedra lligada
al coll, des de! mateix Camí de les Eixides, podrien tirar-li, i com que
aquell safaretx tan gran no es buidava quasi mai tindrien temps i lloc
de vendre-s'ho tor i de fugir cap a un altre poble.
Insultant-se mútuament, conseguiren animar-se, i amb una gran tremolor, petant de dents, apoianl-se l'un amb J'altre i els dos per les parets,
com líbriacs, arribaren a l'entrada i obriren la porta. Com Ja fosca era
tan densa, tingueren d'encendre el llum de ganxo per a rrobar la pedra
i el tros de corda. Amb una feinada gran, per lo que Ics mans li tremolaven. E n Xaus va cor.scguir lligar la corda a la pedra, que després
va arrastrar fins al costat del mort, al que encara no havien gosat mirar.
I amb una por! amb un esverament! amb uns esglais! que sols era capàs
de contrarrestar l'altre fantasma del càstic que els esperava si eren descoberts, sense mirar-lo ni tocar-lo apenes. varen fer una altra lligada de
corda al entorn del coll de l'immòbil interfecte- La pedra va ésser posada
sobre la post ddl pit del cadàver, per a poguer fer la seva conducció, i
En Xa-us, quasi refet del tràfec, ja tenia agafada a la víctima per sota
les aixelles i l'aixecava, manant a la seva dona que l'agafés per les ca- .
nies, per a anar-lo a tirar al safaretx, qüan aquesta, al obeir, feu un xiscle
i caigué de cul per terra I—
Una cama del difunt, li havia quedat a les mans!
Al fer un reconeixement amb el llum de ganxo, mala negada!, E n Xaus
va veure que havia assassinat.-, un ninot de palla I
Aquells maleits plagues, havien estat amagats sota la figuera, i al for-se
clar, es trobà el cordill que havien lligat al trucador.
L'ATI

FITXES TOPOGRÀFIQUES
.S'í non é vero é ben trobaltoL'aigua de la font Romeu,
en muntanya tan nombrada
com la de Sant Bartomeu,
és mplt fresca i... regalada.
Des d'allí fins a les planes,
banyades pels'xaragalls,
s'hi troben, fèrtils i sanes,
eixes sis frondoses valls:
Primerament, tot pradera
de visual encantadora,
hi ha la* esplendent Vall Fradera
dels pintors inspiradora.

La segona, Vall dels Pins,
lé en soleis i en ombres fresques,
entre espessos romaníns,
molts bucs plens de mel i bresques.
La tres té eix nom ideal:
Bella Vall de les Sirenes.
Produeix blat candeal
i llegums de totes menes.
Minada, en part, per l'agraiw
la quarta es diu Vall del Ciri.
Ningú hi fa de flors cap ram
car són flors de cementiri.
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A la quintai Vall d'En Ceba,
encara que en ell desdiu,
va a pa&sar-hi el senyo Esteve,
amb VAntònia, algún estiu.
I a la sisena, els pagesos,
per 'ver-hi mort centes ànimes

quan la guerra amb els francesos,
l'anomenen... Vall de Llàgrimes.
E n totes aquestes valls
el jovent de cada plana
hi cargola típics balls,
sense fartar-hi 'la, sardana.
AGUILETA.

HISTORIETA MUDA, per X.

m

De quan les bèsties parlaven
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De l'amor
S'ha parlat ja tant d'aqueix importantíssim ïema que a pesar d'això
mai és vell: tots els escriptors de fama universal han provat de dcfinir-Jo
més o menys extensament, però fins avui cap d'ells l'ha pogut encara
descriure com realment és. i jo crec que aniran passant els anys i aqueix
continuarà sempre essent un enigma.-Tothom ja sap que antigament l'amor era romàntic i sentimental,
però en canvi avui es ja ben realista, restant-li per consegüent molt poc
d'aquell romanticisme que tant el caracteritzava.. Avui per desgràcia
l'amor és el diner i això ens ho demostren 'ben clarament la major part
dels casaments que baix aquesta base es realitzen
però a pesar d'aquesta
innovació poc falaguera, er.cara es veuen ailguncs damisel-les que somr.'ien en un amor romàntic i sentimental... i per consegüent en un ga-;1:
lant somniador...
Moltes d'elles continuaran esperant en va al galant romàntic i somniador, i les altres, la major part, vençudes per la terrible realitat, l'espera els serà més curta, però la felicitat els hi serà més curta encara.Tornaran aquells temps de Romeo i Julieta? Ho dubto, doncs de romanticisme poc en resta ja.
Però jo, continuo encara admirant força a aquelles damisel·les que
sentades sota els arbres d'un jardí formós, esperen... esperen al galant
dels ensomnis llurs i dc ses il-!usions totesJ O S E P MARIA

GISPERT
v,,.-J

Pensaments sobre la dona
L'home és el fogó, la donà els esmolis i el diable el ventall.
la vida és un desert i la doa és el camell que ens ajuda a passar-loConsulta a la teva dona i fes lo que et dongui !a ganaLa dona és com el mar: sumisa al que la desafia i terrible pel que
la tem.
La dona és tot mel o tot fel. La mel es canvia devegades en feL'
però el fel no es converteix mai en mel.
A l cap de tres dies. la pluja, un mort o una dona, són les tres coses"
mes desagradables del món.
La llengua de la dona es una espasa que ella oo deixa rovellar maiFERRAN

D'EGARA-

-
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CONSELL, per M. Balnsch

•if'

— Val m é s que siguis rentista
cn lloc de ser futbolista.

Els maniàtics
Si hi ha un ser en cl món que visqui feliç, ccnvciit i satisfet, és ei
plaent mortal que es dedica a col-lcccionar alguna cosa. E l col-leccionador de objectes viu amb nerviositat constant, abstret, absent de tot allò
que no sia enriquir la seva col-lecció i visquent per ella i sols per ella
degenera fatalment en maniàtic. Hi ha qui li dóna per col·leccionar
segells, i com que constaiumtnt els segells se renoven i s'en tireu noves
sèries, apart de les velles existents, el pobre home -que s'hi dóna acaba
per tomar-se tarumba. Per un sello de Valaquia se paguen fins 25,000
pesselcs. Per un de les illes Mauricio, 27 i 28.000. En canvi no se sap
que tinguin cap eficàcia positiva, puix de rès curen. Tant és així, que
si el nostre interfecte pateix de migranya, en comptes de pondre un segell de Borneo, pemirà resoltament un sello Ycr i amb quaranta cèntims s'en surt tan guapament. Hi ha qui col-'lecciona pipes, però no
té mai tabac. En coneguèrem 1:11 de col-leccionador molt original quo

-
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col-leccionava bronqucs- En el teatre, en el passeig, allà on fos, en ha-.j
vent-hi una fembra que li plagués, el nostre col-leccionador se insinuava
vingués o no a tom- Ell no esperava rendir a la bella, això era Jo demenys; lo important era que davant de la seva insistència el pare, el
germà o el mai-it de la galantejada. prenguessin cartes en, l'assumpte.
Quan la gent s'aturaS'a i el grup s'engroixía, aquells crits, aquell avalot
li p'iavien i el nostre heroi se trobava a la glòria. Després ell, passats
uns dies, venia triomfalment, treia un llibre de memòries i us llegia, la
seva. última aventura. Com que tot té les seves quiebres, aquest col-teccionador original també tingué les seves. La darrera bronca de la col·lecció, íou seguida d'una espantabic pallissa, i el nostre intent de Tenorio
ara, jau a l'Hospital amb els ossos- més aplanats que un pop. E s molc
fàcil qufe aquesta hagi sigut per a ell la bronca definitiva.
A Toledo hi havia un catedràtic de l'Institut que li donava per colleccionar claus. E n tenia de totes èpoques i de tota classe de portes- A
volguer, tenia claus en nombre suficient per a tancar totes -les portes de
la ciutat imperial. Però nostre feliç raórtal amb tantes claus que tenia,'
no es recordà de tancar la porta del pis, i la seva senyora, natuiaiment,
trobant oberta la porta de la escapatòria, aprofitant la badada del catedràtic, li fugi amb el sergent de la guàrdia civil.
Hi ha els que col-leccionen llibres vells i remenen tots els arxius
en .cerca de pergamins i palimpsestos. Altres col·leccionen monedesantigues, sabates, armes, llumaneres, pedres, botons, ceràmica i canarisholandesos- A l carrer de casa hi ha un ballet que li dóna per col-leccionar bonys, i amb tres anys que compta solament, ha caigut tantes vegades
a la escala de casa seva i al carrer dels altres que sense exagerar poden .

SERVEI SANITARI, per F. Soler

Wt'W

—Dubte qae tinguis proa benzina per a treure les taques d'aquests paios.

D'AQUELL ATRACO DEL T R E N , per Picarol

Ni en el fons del mar es troben aquelles 150,000 pessetes

' •' .
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compta r-se-li sempre cent vint-i-quatre bonys i blaus en perfecte estat de
conservació. Creiem füiídadainent que pot batre el record ó c h trucs, j
Coneixem, finalment, un veterinari de nombrosa família, amb dona,'
sogra i noú fills, qúç encara li quedava liumor per a col-leccionar més
Coses. Tenia una mania amb els ferros vells que era nua exageració.
Reixes, pica-portes,. festers, baranes, balconades, tot lo que amb ferro
s'iiafi forjat en iotes les edats se trobava en la .c.ol-kcció ·dcl· menescal.
Del ferro modern, sense manipular, sense estar convertit en objectes, '
tàsTibe en tenia de tota classe. Pcdicu demanar-li ferro albaf. arquer, balaustre, cu varetes rodones o quadrades, ferro català o sedat, colat blanc,
colat gris, colat1, tacat, colat barrejat, colat negre, ferro comú, quadrillat.
quadrejat. de bomba, de creu, del comerç, de Uanta, de massa, de metralla, ferro dolç, dolç fos. fibrós, forjat, fort, fort tou, fort dur, fós,
galvanitzat, malejable, d'ull de gripau, zincat; de tot tenia i de cap vos
hauria dit que no.
_ ,
La seva especialitat, no obstant, eren 'les ferradures.^ En'tenia moltes,'.'
entre elles de notables, que segons contava, unes havien pertenescut a
Babieca, el famós cavall del Cid; altres d'una mida que fou propietat
do Fe'ip I I , dues de la burra de Balaam i el joc complert de les ferradures de la estàtua eqüesfre -que En Prim té a Reus. Aquestes trenta
sis ferradures eren l'orgull de la coi-lecció. No obstant el veterinari estava desconsolat. Dels seus nou fills cap despuntava per res, i el pobre
home condemnat a tractar amb anima's tota la vida, tenia la tristesa
constant de aquell quadro de successors seus que eren uns solemníssims
ases. Menys mal que amb les trenta sis ferradures-famoses, pogué deixar
a la nombrosa prole calçada per una llarga temporada.
ENRIC BOSCH 1 VIOLA.

MATINAL

A

MUNTANYA

A les clarors novelles dei mati renaixent
recobren llurs contorns i llurs colors les coses.
En l'atzur, blà i profund, les estrelles s'han foses;,
l'aire, fresc i odorós. sospira dolçament.
Ara'l bloc imposant de la immensa muntanya
com del no-ré emergint, s'enlaira lentament:
sembla l'aparició d'un món infant naixent
quin cimal en la llum del sol novell es banya.
Oh muntanya allcrosa, tota encesa de sol, ï
que sorgeixes triomfant de la foscor vençuda
enlairant damunt meu, soleinniosa i muda,
cl teu llom gegantí!
Tú'm dúus 4 gran consol
de saber-me vivent un altre dia clar
per'adorà a mou Déu en son mateix altar!
P. M A R T I I PEYURÓ-
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JARDÍ Dl L LUXEMBOURG. Fot. Ivon

La Font dc Médicis

-
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Un gos amb ànima de gat
Com prosenC dc Reis em fou regalat, un any. un " fox-terricrcadell,
molt juganer i molt carinyós. Tot'blanc, clapat de negre,, tenia el mo*
rret punxagut com un llebrer, però era menut, • menut, i gastava uns
bigotis llargs i hirsuts i tenia els ulls verdosos i fosforescents com els
d'un gat.
Ja sabia jo que els "fox-terriers" són amics d'empait'ar rates, i això
els fa tenir ressemblança amb els felins; però, degut a altres rares particularitats que us aniré exposant, aqueix parescut, pel que respecta al
meu gosset, constituïa, no sols el curull, sinó el caramull de la mesura.
Als matins, al dcspertar-sc, el meu gos es llepava una de les potes
del davant i després es passava aquesta per la cara, rentanf-se-la amb
un compte, «na coqueteria i una parsimònia, com millor no ho hauria
fet una filla d'Angora en el moment de la "toilette", abans d'acudir als
idi'l-lis teuladencs.
; Quan li penjàvem una piloteta de paper al.cap d'un fil en un barrot de
cadira, s'entretenia hores i hores fent-la bellugar, donant-ihi eopets amb
els seus peus fins i lleugers.
Això m'induí a creure que cl meu gosset tenia ànima de gat.
Demés, jugaya amb la seva pròpia cúa, ensumava l'aire de cara al sol,
s'esmolava les úngles a la portella de la carbonera, i adoptava en tots
moments unes positures elegants i scnyorívoíes, mateix que els gatets de

-E-í força Jntrlncat aïxò del Rlf; veïg que tots s'hl perden,
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LA PARTIDA DEL MARROC, ptt Saflta

•

DOS QUE S'ENTENEN, per Picarol

i
—El colxei es el que a la n guanyarà
la partida.

—Noi, veig que i l .TerclO' els ha
partit pel mig.

ca&a boM. Ah,-, i per a acabar de semblair-ho, cercava constantment l'escalforeta dels llits, dels sillons i de Ics faldes femenines, caragolant-se-hi
ajassat mandrosanienr.
Sempre que veia volar un ocell, una papallona, un espia-dimonis o
un tnosquitet, els seguia amb 'a vista ansiosa i corria esborrejat darrera
d'ells.
Davant la gàbia de la cadernera, hi passava llargues estones, esperant
—finnocent—tjue la bestiola sortís a·spendre la fresca, per a caçar-la i
onispir-se-!a al vol, dç viu en viu. "Mania de les Mixetes de tota mena
d'edats, races i estaments"— cm deia jo.
,
Finalmenf, vareig descobrir que li agradava més el peix que la carn;
que disfrutava extraordinàriament més amb una espina de lluç, que amb
un ós de costella de cabrit. I aleshores sí que tot dubïe se m'esvaí.
Clar com l'aigua: el meu gos era un. gos amb ànima de gat.
Un dia, el primer dia que me'l vaig endur a passejar, em feu sofrir'
qui-sajï-'lo. Itnagineti-vos que, pel carrer, a tothom seguia, a tothom llepava, a tothom feia festes-,.
Tot d'una, al tombar la primera cantonada, ens topem amb el fatídic
*• carretó dels gossos"Pres-entiu la tragèdia?.-.
Doncs res de tràgic, amics meus- Tot al contrari. E l meu gosset, infauïil, ingènu, festós, innocentó,' s'agegué a terra aJs peus mateixos
del home del llaç—i bulxí del cans—i, posant-se4i de panxa enlaire
i fent moure les potetes tcndranient semblà demanar-li amb els ulls quatre joguines. .
•
L'home de! carretó— bona persona— s'amagà el llaç a l'esquena,
s'ajupí damunt de! ges i tot gratant-ü amorosament la panxolina, li
digué a cau d'orella:
—Au, vés, no siguis "gat".- No 'm comprometis IJ O S E P BURGAS

DEL

SENTIMENT

:
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Tres sonets

L'ENJOGASSADA
Voltada d'altres noies còm ella enjogassades
s'en va a la font. rienta, .Iral-Iarejant cançons,
Rrinca Iota enardida i empaita als pàpcllons
i riu, quan els agafa, amb fortes riallades!
Còm brillen en la pica ses mans totes mullades
quan'amb desig hi enfonsa sos braços rodanxons!
Còm guaita encuriosida quan l'aigua de les fonts
son caparró retrata de trenes e-bullades!
Tota s'hi sent feliça d'aquell descolirimeiit
i viu la dojça joia d'aquell encantamenr...
i quan ?. ses companyes pensava remullar,
s'ha quedat boi parada sense saber marxar I
,Pcrqiic s'ha posat sèria i s'ha tornat vermella ?
Ha vist; emmirallant-s'hi, un jove vora d'ella I
A

UNA

MARÍ-!...

Sembla (|u'cra ahir
qu'el teu fill naixia
i nlauós creixia
com un bell florir !
Sens temps per gaudir
l'encís qu'ct daria
l'etzar tel prenia
per fer-te sofrir I
I el duia a la guerra,
ben lluny de !a terra
qu'el vegé espigar,
'menrre que tú plores
boi complant les hores
que triga a tornar!
A

UNA GERMANA

DE L A

Í3

CARITAT

Haveu renunciat als goigs de la riquesa
i ais plers que joventut ?ol-lícila oferia,
i amb santa vocació qu'el cor vos encenia
vestireu amb amot els hàbits de pobresa!
Cuidant polires vellcts mostreu vostra boncsa
filtrant an els seus ulls el sol de l'alegriaSou pels malalts consol vetllant-los nit i dia
com marc complascent rublerta de tendresa!
Teniu la íortituí d'un roure de la terra
qu'el vent de la dissort jamai poidrà vinclaf!
Sou bàlsam pel soldat Que cau ferit on guerra
i veu en vostres ulls l'estel qu'el pot guiar!
Rendeix-li acatament, ingrata Humanitat,
qu'és teta sentiment i tota Caritat I
RAFEL

RIBÀ;
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DISFRESSA, per Al. Cwüona

—Estic segura qoe agafaran «na borratxera tan bon punt entri al ba!í.

: • -

POEMA

42
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SOMRIURE

Oh boqueta d'encís, llavis de grana
on sempre un bell somriure s'hi teixeix,
vos sou, dins de l'Amor, la Sobirana,
vos sou la flor més bella que floreixSón llavis que respiren benaurança,
són llavis que somriuen plens de jòia,
és boca que al besar, la flaira llança
d'una magnifiscent i hermosa tòia.
Amor esguardarà ta boca bella
servant dintre ton sí, son goig de viure,
fins que Cupido, guiat per una -estrella,
et teixirà'l poema d'un somriure.
M A N E L VALLÜ E P E R A S •

En Roba-Palia
Era un d'aquells homes que, per deixadesa, per mala traça o per laforça de la desventura que sol enaniorar-se de segons qui, aneu a sapi- 1
guer per quina llei extrahuraana, no tenia ofici de que refiar per a subvenir a les necessitats del viure. Per aquesí motiu, venia a ésser el fregallde tothom, cl basteix indispensable en tots aquells casos en que era
precís un cop de mà sunlemenlari, o calia un home deslliurat de iota mena
d'escrúpols.
»
/
.
An ell no li feia por res: ni càrrega, per grossa que fós, ni microbi,
per llevat de malures que pegués portar.
Al temps del batre era quan E n Roba-palla es trobava en ses glòries;'
els colliters de blat i ordi cl llogaven per al trasllat" de la palla à llurs
cases, i les seves espatlles acostumades a patir, s'enfonsaven dins lès'malles del xavegó que poc després e! rest, amb un rosari de pagesos ti- raní al extrem oposat, devallant dc la corriola clavada davall la barba- cana, se'li enduia finestres amunt.
ELI Roba-palla ; és altres companys dc tasca es feien un tip de suar i
de guanyar quartos. Eren un parell d'hores de mal pair, de quines se'ií
rescaba'avcn durant Ics altres del dia. a cal Sotcrons. un taverrier patillut que sabia acontentar ;a parròquia i venia uns liocreguets tous, de
quarío, uue anaven molt bé amamts amb tragassos de barrejaSembla que -En Roba-palla havia ringut esposa i fills; que una colla
de desoris familiars el deixaren sc!-i-vern. dedicant-se a guanyar-sc la vida
del raodo més arbitrari-
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DE L'ART QUE B E L L U G A , per Plcptoi

-Això, senztl ameut, é s uua meravel a.
- Doncs jo no sé què hi veus.

En ocórrer una defunció, era E n Roba-Palla la persona obligada, que
no li feien por e!s morts,, ni li doíia traginar les marfegucs a extramurs cn calava foc a la palalla Males bravades o males visions, no li
feien mella.
Una vegada, segons versions autoritzades, va trobar una boecta de diners dins una màrfega, no se sap quina, doncs ell prou se'n guardaria de
dir-ho. Se la va abscondír, ben resolt, a no esmentar a ningú la feüçi
troballa, fins que un diai una mica encalabrinat d'haver alçat el colze
més del convenient, va deixar anar, cl secret.
En esbombar-se la. noticia,, tóts els que en els darrers temps, havien
donat màrfegues amb destí a la crema, es creien amb dret ais diners, i no
en vulguin més de tripijoc i corredices de testimonis, agutzil, serenes i
persones vestides de dol! D'aquí esdevingué el seu mal nom de Roba-palla.
passà temps, E n Roba-palla sapigué defensar-se negant i tornant a
negar; al fi àqu.elía onada d'indignació s'apaivagà i un,--altre dèsventurat
substituí an E n Roba-palla, arreconat justament a la càsa del taverner dels
bprreguets tous, que era uiia mica de la família;
En Roba-palla passejava la seva vellesa, més endre'ssat que quan no
tenia qui li dohgués un punt a Ja roba,-ni posés a la bugada les peces encartronades de suor. Una mena de tristor pregona anà apoderant-se de la
seva ànima, sortint-li'en fera, manife-tant-se-li per un posat constant de
decaïment i en unes taques brunes que se H estengueren per tot el rostre-

— 4»

-

Un dia no retomik a caía a í'iibra de dinar. Passà temifs i !a familia
correguc a prcamrar a Ics escasses amisrats del rellogat; cercà pels
MIÍS ye les seves freqüents corrues habituals, i res, En Roba-palla nota
pareixia.
• Un xicot, cercador de car'ago'ins entre l'hérbci dels fons d'un barranc, es topà amb cl cos inert del pobre Éoba-palla, donant-ne part.
Hi comparagu'é la guàrdia civil, i més tard el jutge, acompanyat del seu'secretari, ufi minyó que feia llençols en un teler de mà, aprofitant les hores vagarosas que li consentia e! càrreg.
E ! jutge s'en emportà una carta, trobada a' butxacó de remulla del s
íuicida manifestant al secretari que contenia sensacionals declaracions-.^
S.mbla que el jutge, im home llarc', negre, barbut, devot i amic de ficaioS
rient a la presó per OD tres i no res, se la va vendre al taverner per ua.ji
plat de llenties.
J, C O S T A I POMÉSi

^ 1

L ESOLÉSIA D E L P O B L E , per Balasch I Marll
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PICAPEDRER

REFORMA

Qui m'ho havia de dir, quan era infant, '
que, damunt del solei on vareig neixe,
en la, vella Ciutat dels meus amors,
picaria els grans blocs que la fan creixe !•...
Al solei 'on s'obria el vell carrer
que servava l'amor d'avis i pares,
i a l'indret on ma casa es va aixecar,
ja no hi veuré mai més rientes cares!...
iLa casa és runes!.-. Del carrer, fan sòls
en resta una escaienta portalada,
que no hauran arrencat pe! seu valer--.
A dins <lel clos, tot pedra preparada 1
•Pedra nova (..-Grans blocs per construir
nous casals en ia via ampla i moderna!..,.,
Embellir ia Ciutat, i fer-!a gran.
que per l'home ha sigui la dèria eterna I-.Pnjar, pujar... p'er ambició i orgull.
Fer d'un poble senzill Ciutat immensa
sense respecte a cap record sagrat,
qn'és per l'home modern, com uníl ofensa !
Eixamplar els carrers... Com més- poblats
més menes de pensar, dobles intrigues 1.-.quan abans era hermós considerar
ies pedres del carrer fins com amigues I.-.
Qui m'ho havia de dir, que jo mateix
ajudaria a fer la Ciutat nova
picant la pedra pels casals altius
úamunt del lloc on ja mon niu no's troba!..-.
Febre moderna d'un esplaiament
qu'embelkix, mes no cu cap alegria,
que fa que sols glatelxi el visitant
i es remogui la humana bogeria!...
Ah! Deu me dongui el meu carrer de noi,
on desgranava ma il-Iusió complerta,
on tots ens coneixíem, i tothom
veia taula parada, i porta oberta!,...
Dolços records que aixequen veus en rai
que mai més sentiré, d'aquells meus pares,
d'aquells amics, tot car, que ja no hi són
i encara'm sembla oir ses veus ben clares!...
Pica, eina meva, pical.-. Que'l meu bra.ç
no's cansi mai per vell.., i ajudar pugui
a fer la Ciutat gran!.-- Bnc que després
la Mort, d'un cop de dalla se m'endugui ! - .
J O A Q U I M A Y N É RA B E L L .
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C A R I C A T U R A
Jo ho veig així.
Es un format de cosa tan estranya
qu'en cap pais del món, dins de sa història,
podreu heure'n dibuix ni sols memòria
si no aneu a cercar-la en la de Espanya,
Es un tros del no res que al tonto enganya
jugant sa vida que ell vol fer notòria:
menyspreua son baptisme i té per glòria
un àlies poca-solla que reganyaPe! cos l'animalacio li traspua,
mes ell va embrillanírat, plé'l monedero,
té morro, de vedella i nas de grua.
vesteix de coloraines amlj saJero
i com els garrinets també té cúa-..
Obriu pas i aplaudia, qu'cs un T O R E R O .
LLUÍS

MILLA.

Un bon truc
Passa amb l'estament dels viatjants de comerç, lo que sol passar amb
els altres estaments; això és, que hi ha classes. Així, per exemple, ai
viatjant que té la sort de representar una casa important, totes les gallines li ponen. E l l va ben mudat, ben menjat, ben fumat, per tot dia. Ell
viatja amb quilomètric de primera, posa als millors Hotels, és ben rebut
dels clients, i, fins i tot, és mirat amb ulls sensibles per les nenes més
maques, amb ànsies de pegar volada en companyia d'aquell jove, tan
elegant, que ve de Barcelona. Però cl protagenista del nostre cas, era
precisament tot cl revés del viatjant afortunat.
Ell no havia pogut represeiuar mai una casa que tingués nas, i sempre 'havia estat víctima d'algun d'aquests manlcgaires empeltats de fenici. Així, que el po-^re d'En Bonifaci, aquest era el seu nom, ni anava
gaire mudat, ni fumava gaires brevas a la salut del ckef, ni havia pogut^
hostatjar-se mai més enllà de l'hostal, o de la hospedería de quatre peles
diàries. E l seu viatjar era tràgic, doncs no hi ha tragèdia major que .
anar tot l'any a bofetades amb la pesseta, un drama en marxa, una epopeia per a conquistar notes, que m'en ric jo dc la dels creuats anant a
la conquesta de Jerusalem.
Es a dir, que no portava dos viatges seguits una mateixa casa, i cada
casa era de diferent article, i cada vegada que entrava en una població
s'havia de fer acompanyar per a conèixer els problemàtics compradors,
doncs eternament veia variada la clientela. Ja n'havia arribat a tractar
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ja de sabaters,,sastres, fusters, espardenyers, adroguers, taverners, e tutti
quanti hi ha per veure en un poble, que sien susceptibles de fer un pedido. Pero En Bonifaci no s'apurava, trevallava amb fè i no dubtava
que un dia o altre trolniria allò que s'en diu el desllorigador. Menys mal
ell era solter, i atrcnia amb facilitat les seves necessitats, encara que ni el
E L XÀFEC, per Picarol

/
Em sembla que no hi valen paraigües, Francisquet; és massa grossa la tempesta.

.
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sou ni les comis-sions corrí\s|ioiigucssjn al periodc do Ics vaquis grasses.
En Bonifaci fins s'havia loniat una mica filòsof i es resignava, iiensant,.
que s'és més ric per lo que es gasta que no per lo que es guanya.
I rumiani. rumiant, un dia dels més negres, un d'aquells cu que ni es "
reben fondos. |U se sap d'on fer mànegue- per a poder enviar un tall;
de buidllà en formà de pediiïfl, se-li va acudir una idea lluminosa, que
desseguida 'va ca'lificar d-e Inic sentiiitrnlnl. Al viatge següent, ja la posava cn pràctica amb cl primer client rebec que se li posés a tret. E f e c ^
tivament, d visita, li fa l'arl'idc i :
—-Dispensi, per aquesta vegada no necessito res. .
Nova insistència d'En Bonifaci—Xo. no pot ésser; estic molt assortit.
Uua altra aprctade'.a del viatjant.
—Es impossible comp'aure'l, la venda eslà enealmada.
Kn Bonifaci llavors li ofereix uns pn-us escepcionals—Inútil, no ii puc comprar, ni pel valor d'una pesseta.
Al arribar a aquest punf, el nostre simpàtic viatjant sc prepara per
a la última1 escomesa, i posa en pràctica la seva original empescada.
—•Miri—li diu z\ client,—si no vol fer-ho per mi, faci-lio per aquests'.;
I li planta pe!» nassos una fotografia. Quines imatges contenia aquest^
fotografia ?
El client pi quedà com qui veu visions davant del grop fotografia^ Lv
sols va tenir esma per a preguntar an Kn Bonifaci:
—Es la seva família?
— L a mateixa, per servir-"o. Ja Iw veu, n'hi ha un tip! .-is '•r·atu^
l, !a dona, tres cunyades, la sogra! gràcic:
fa mig any que sinó seriem un més a la colla.
Allò era aclaparador I
El' ciiem ja s'immutava, ja començava" a donar-se per la pell, i
interiorment pensava i poliré home I Va tornar a donar un repàs a tota,,
aquella caterva de cares esllanguides, que semblava com ;i les haguessin^
tretes totes d'un quadre del Greco. i sobretot va compadir de tot cor al
viatjant, davant de la efigie de la sogra que creieu era de les méscaslisM». I girànt-se vers cl dependent que s'estava darrera el taulell,'•
li digué:
Pepet, vès com estem d'existències, doncs li hauràs de fer una nota:
E l viatjant va estrènyer cfussivameiU la mà del senyor Mariano, ftfl
sia de! client, i amb veu commoguda i sense recordar-se que es trobava
en terra catalana li digué usied es mi padre i sortí al ca-rrer, fent. M
client la mai: de reverències, bo-i dient:
—'Molles mercès senyor Mariano, fins a la tardaEn Bonifaci es revenrava de riure, al veure l'èxit assolit amb la'
seva martingala; i, com a anticip de la comanda en perspectiva, se'n-;
anà tot seguit a fer el vermut, ai Cassino de la cantonada.
E l tmc sentímenlal havia obrat i quasi mai "fallava. E n Bonifaci s'havia metamor.fosejar i ja era un altre.
Els />(•</ÍÍ/OÍ rajaven que era tn bé de Déu, amb des«ípero dels a!:res':
viatjants competidors que, sense sapiguer a que atribuir-ho i amb fY
cap pic de cabòries, sortien de les places sense pogucr-se estrenar, i es;
donaven, a tots els diables.
En Bonifaci, mentrestant, anava ben vestit, ben fumat, ben enioiar-'
feta matí i tarda el vermut, jugava el mateix al /•o.tjo'que al xamtlo. •
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BALLARUGA, pti Oplsso

—Agàrrate blen, pequefiamia, que vamos a galopcar.
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íntrava i sortia delí millors Hotels fet un braç de mar, i amb acaiamcnr
de feta la gent de propina. Els seus companys de viatge prou s'escírrassaven per a fer-lo cantar; però ell sempre mut. i fent-se un tip dc riure
sistema anglès, o sia per dintre.
.Dc tant çn tant, es palpava la butxaca dc rinfern de l'amei icana»:
i els qui això havien obsirvat, es creien cinc havia' pres ei vici de pn!par-sc la cartera; però, els infeíissos, ignoraven que k< que palpavà
sovint E n Bonifaci, per por de perdre-la. era... el talismà de la sort... la,
familia del seii for... la fotografia!
FERÉSTEC

L'ACADliMIA
O

D E L

L'ASE GRATA

Reunits en junta magna,
com pertoca en semblant cas,
el senyor de Pau dc Pere
J el senyor de Pere Pau,
assistits de tres o quatre
cavallers sense cavall
carregats dc paciència,
d« bon seny i de bondat,
eseateixen la manera
més viable de fundar
una esplèndida acadèmia,
de la parla nacional.

R A S P A L L
A

L A S E

de la glòria... i dels bons talls.
Donar virla I una Acadèmia
és GMBpU un deure sagrat;
car seria un crim punible
consentir quedin a mans
de genteta, els privilegis
que'ns liavem adju-.iicat
múiuament en Ics tertúlies
iiterari-malalarsSuposanl que l'"1 Acadèmia"
és ja una realitat.
d'avui més tota reforma
E l senyor de Pau de Pere,
validesa no tindrà
de tots ells el mes xalat,
com no dugui el referèndum
el més llest, el més simpàtic,
de la nostra autoritat.
el més savi i el més franc,
Som els més autèntics pares
és qui porta la batuta
de la Pàtria, i cem a tals.
de la murga doctoral.
devem procurar els medis
" Senyors, diu. companys il·lustres : o mitjans més adequats
és dc gran necessitat
d'evitar la gran vergonya,
(pliix temps hà que'J nostre carro millor dit. n daltabaix.
s'ha encallat al pedregar
que suposa per nosaltres
i ja quasi ningú parla
el que al cap de quarant'anys.
de nosaltres- com abans)'
d'atrapar honors, prebendes
fundà una Acadèmia nova
com qui diu a cabaçats,
0 novella, tant-se-val;
sols ens deixin les engrunes
1 precisa a tal efecte
del banquet espiritual." no hi planyem per nostra part
1 cl senyor dc Pau de Pere,,
ni la empenta necessària
tot feixuc i rebregat,
•ni la dolça habilitat'
calla, mentre aplaudeixen ,
quc'ns donà antany l'exclusiva
els. solemnes circumstants,

i
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per dar lloc a la oratòria
del senyor de Pere Pau,
qui comença així: "Compares:
(de comare no n'hi ha cap;
puix no és propi de femelles
un afer tan important),
ja sabeu que jo trafico
fins i tot amb pells de gat,
que'l negoci res implica,
referent a l'ideal;
mes també sabeu de -sobra
que les lletres han estat
sempre el meu "desideràtum"
ja de temps immemorial;
que mercès als bons oficis
• i a la generositat
de vosaltres, i "a les "coses"
que no val a recordar,
tinc extesa la gran fama
de ponent fins a llevant.
' "
Però amb tot i la modèstia
qu'cs en mi peculiar,
l'esperit de sacrifici
posseeixo en tant alt grau,
que no vull escatimar-lo
a !a vostra voluntat,
cabàlment avui que's tracta
d'escullir i nomenar
una junta directiva
de prohoms acreditats...
Disposeu de mi a tothora,
disposeu de mi, companys,
per tornar a nostra llengua
l'antic deix patriarca!
qu'en mal-hora li llevaren
uns quants pobres literats
qui, tocant a Gaia ciència,
no hi entenen un borrall.
liem més, senyors, i acabo;
(perquè veig que's va fent tard
i amenaça el temps amb pluja)
jo, el senyor de Pere Pau,
•onvençut de que vosaltres
heu de fer també altre tar.t,
dono el vot a En Pau de Pere
perquè pugui per molts anys

-

presidir-nos l'Acadèmia
que ara anem a organitzar-,"
;En efecte, al punt s'acorda,
previ un picament de mans
de la docta confraria
de .xa rucs atrotinats,
que" senyor de Pau "de Pere
i el senyor de Pere Pau,
exerceixin ad perpeUmu
els dos càrregs principals
(president i secretari)
de la olímpica entitat
que ha de mantenir el llustre
de la parla nacional.
I a proposta lluminosa
d'un senyor rexinxolat
que no's diu ni Pau ni Pere,
queda ferm l'acord final
d'adoptar cl nom simbòlic
d'Acadèmia del Raspall.
Batejada l'Acadèmia
i a bell punt de funcionar,'
ois senyors qui la composen
(cinc, como dits a cada mà) .
mútuament es feliciten
pel bon èxit alcançat
i l'acert i perspicàcia
que hàn tingut al designar
a persones d'alt prestigi
pel govern de l'entitat.
Ja s'aixequen, ja s'abracen,
ja s'estrenyen fort les mans,
ja's motegen ex consoisu
d'eminents i d'immortals,
ja's raspallen uns als altres
com tals membres del Raspall,
ja els paraigües amaneixen
per si el cel no fa bondat, •
ja per fi baixen l'escala,
surten al carré i . . . tau, tau,
a caseta s'encaminen
tots tranquils i lots formals,
h& i pensant en l'Acadèmia
i en que és hora de sopar-

J . RAUCELLS PRAT.
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DE CACERA, per Picarol
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—Jo, senyor Qulmet, si no porto perdius a casa, la dona no'm deixa entrar.
—Doncs digui que deu viure al carrer; perquè no sé que mai n'hagi portat de
perdius a casa.

Un bon cor
L a pobra Ció ja no leuia on anar perquè li fiessin; ai forn. a la u verna, a la carniceria, a cal carboner, a tot arreu li posaven una cara
tan feréstega en veure-la, que la dona no s'atrevia a «n.trar-hi· •
Només la mestressa de la tenda, la Carnie, semblava compadir-se_
d'ella, i li anava fiant la verdura, les patates, les llegums i de tant «n
tant una mica de tocino que rebia de fóra o bé un parell d'ous.
— I doncs, no treballa encara E n Bidó? — li feia sovint—Ai, no, Carme; aquesta vaga ens té de dur a la misèria.
. —Paciència, filla; què hi farem; al món hi ha tongades bones i
dolentes—Aquesta és ja massa llarga—Quan fa que dura la vaga?
—Nou setmanes.
— I encara no s'arregla?

-
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— I cà, filleta], Si no fos pels menuts...
—iQuè' faries?
—Me n'aniria al poble amb els meus pares.
— i l el teu home?
—Que es quedés aquí a aguantar e) punt.
L'afligida muller feia veritables equilibri^ per a posar quelcom a taula
a l'hora del àpat, i procurava, inútilment somriure al seu marit i als seus
filleb.
Un capvespre En Radó arribà a casa més d'hora que de costum; es
deixà caure a una cadira prop la taula de menjar i refusà les moxaines
dels dos noiets; estaya nerviós i tenia el rostre congesiionat. La Ció
sTii apropà tremolenca i li feu dolçament:
—Bado, espòs meu, que et passa?
—No ho vulguis sapiguer — respongué ell amb duresa—-Jo tinc de sapigucr-ho, soc la teva muller.
—Doncs, t'ho diré: la vaga està resolta.
—Gràcies a Déu!
. —Però no per mí. entens?
—No ho puc entendre pas...
—líamo prenia a tofhom, mes l'estira cordetes del majordom no
m'ha volgut.
'
—Per què?
L'HORA D E L'ÀPAT, per Forasler

-Diga'm, mareta meva, per què dinem sempre sense el papà?
-Perquè el tea papalto no dina ni sopa; viu de miracle a casa d'una senyora.
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—Diu que soc un cap calent, i que vareig entabanar als demés.
— I els companys del taller?
,
(
—Ells? Han entrat tots. Estaven acovardits per la fam, ve't aquí. » •
Es feu un llarc silenci que va trencar el sanglotar de la dona. — I no han .pcnsal amb tu? — digué.
—Si que hi han pensat; em volen passar la setmanada fins que trobi
treball sia allí on sia•*
— T tú, què has dit?
—Jo? Reira! Jò els he dit; mercès companys; no vull viure d'àl.
moines!
La dona sanglotà més fort.
—Badó, Badoret meu — deia. — estem a l'última pregunta: devem
un grapat de duros; ja no puc anar més a fiar, entens?
—Calla, no m'atormentis.
—Els nostres fillets fa temps que estan a mitja racció i nosaltres..."
—Calla, et d i c N
—Perquè la movies la vaga? perquè no hi pensaves abans amb els
nostres fills? Si amb la fama que tens de burxaorcllcs no pots treballar
enlloc, què serà de nosaltres? De què farem mànegues?
L'afligida mare plorava a llàgrima viva, mentre l'obrer furgava nerviosament pel calaix del pa; sa ma febrosa troba cl mànec de la ganiveta, i pïenent-la se l'amagà sota la brusa. Va alçar-se sobtadament, obrí
!a porta dc! pis'd'una revolada, i es llençà escala avall, sense fer cas
dels plors dels menuts ni de !a seva bona muller que ei cridava entre-;
sanglots:
- M
—Badó, Badó!
» * •

E l carrer on hi havia ei taller era estret, i fosc com una gola de
llop, a l'hora en la qual el vaguista va arribar-hi, rar no hi.havia quasi
cap botiga•
Amagat a l'ombra que feia el portal d'una fàbrica tancada de temps,
espiava la sortida dels seus companys de treball, i els minuts se I-i
feien inacabables. Per fi s'obrí la porta i començà a sortir la curruà
dels obrers; tots anaven moixos i capbaixos, pensant amb^ els greus
perjudicis que els hi havia causat aquella vaga parcial inoportuna que
no fingué l'apoi dc ningú; més d'un maleia la verba exa'.tadora d'En
Badó i el feia responsable de les privacions sofertes. Perquè no escoltava al Comitè? Perquè els assegurava que l'amo cediria tot seguit fent:
los demanar un gros augment de jornal?
En Badó, des del seu amagatall els veia passar i el cor se li avr.Utava; amb la destra estrenyia l'eina honrada que anava a envifir amb
tin crim, mentre son esguard de fera espiava la sortida del majordom,
aquell home avorrit per culpa del qual no haivia pogut entrar de nou
al treball, per a guanyar cl pà de cada dia, humiliant-se .•om els demésAixí que el veiés sorlir, com se li abraonaria,., com el deixaria estès
a terra d'un colp de ganiveta!
—Té — li diria — té mal home! No volies condemnar a morir de
fam els meus frlls? Doncs mor tu primer, miserable!
Tan encegat estava el ma!estruc que ni s'adonà, de que l'home odiat
havia ja sortit al carrer. E l veié de sobte, quan el tenia a deu passes;
s'arredossà més a la paret cercant el bastiment del portal, esperà uns
instants i .en tenir-lo enfront se li plantà al davant amb un bet de tigre-

.
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tírmajordom
sorprès.'t'ingué ún' sust, més cridà foflamen'i.
—Fóra tfaquíl
: (En Badó es sentí amarat d'una suor íreda; tremolà, li caigué la ganiveta a terra i fugi com si hagués comes el crim tanta estona cobejat.
Havia vist que cl seu rival portava a coll- un ninet de pocs anys, i
el seu cor de pare s'estremí d'horror en itensar el que anava a fer.
Pobre infantó; quina culpa en tenia ell d'ésser fill d'un brètol!
y E l majordom que no havia coneguf al agressor, refet de la sorpresa
que li produí el succés, seguí cl seu camí apretant contra el pit al filló
estimat,
De sobte es senti ferit per una idea fibladora:
— E r a E n Badó. Vaja si ho era. E n Badó que volia matar-lo. Per què
no ho havia fet, doncs? Perquè tenia bon cor.
Aquestes reflexions apagaren l'ú'tira borrall de rencúnia que servava
coníra l'osbojarrat. Acaironà cl seu fillet, recordà que E n Badó també
en tenia de fillets, i esborronat, pensant que li havia passat la mort
tan aprop, barbetejà:
—Que treballi, què diantre 1 Tots tenim dret a la vida. Demà l'enviaré
a cercar.
MANUEL MARINEL-LO.

JOGUINETA

D E REI
{Poema èpic)-

No diré el vers sonor
que deia en temps d'amor.
Rependré el crit viril
que-ara el meu còs servil
és joguina de guerra.
Un temps jo amava el vent
sonor i displicent,
inquietador de .canyes,..
Jo danço, com les canyes,
a la mercè del vent.
I tots els meus sentits
són balbs, talment c'.s dits
que cap caló els arbora...No saben d'aquesta hora
cent monstres maieits
que dins els flonjos llits
dormen llur son de glòria...
Talment un gros canyar
cent mil soldats del Rei
vetllen t\ somni avar
••/
dels monstres d'.OrieiU._ .

I formen tots un. chor
que s'enduu el vent sonor.
I en tant dins la nit freda
gemeguen cent mil vides:
No m (apàssiu les oïdes
entre coixins de seda.
Joguineta del Rei,
no és la guerra per mi.
Escopeta de llei,
ja no ct puc fer servir
que ha giaçat mos sentits
el vent de là muntanya:
m'ha abatut com la canya
entre els' camps endurits.
No en direm res al R e i '
d'aquest vent mal facto,
Escopeta de llei,
ara tinc la il-lusió
de que em fas de bastó.
(Melilla) J.Jjí.» P R O U S I V I L A .
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ANIDO, per Picarol
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A gobernador... muerto
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ARDANAZ, per Picarol

. gobernador. . paesto
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L'hereu del mort
Eren en và tots els esforços íjue feia' En MaTcel per a aconseguir un
petit lloc' en el cor úe la Balbina. Mailgrat els sacrificis que constantment
feia per ella, no havia obtingut altra cosa que una tolerància despectiva
que el retenia a la cua dc la colla d'adoradors que entretenien i enjoiaven
a aquella divina pecadoraLa Balbina no havia complert els vint-i-quatre anys i ja en feii sef
o vuit que aprofitava la seva esplèndida jovenesa. Tenia l'atracció d'una
ingènua i la seducció d'una jfròíéssiónal· L'home que queia als braços
d'aquella dona gentil, quedava lligat per una fascinació a prova de traw
cions, reganys i grolleriesElla, després d'unes setmanes d'embogir-los amb els i-laers del més
refinat sensualisme, tractava a tots els seus amics a puntades de peu.
Dues excepcions fan sols hi havia- en aquella regla general: la d'En
Sendo, un jove enginyer de qui estava ella fortament enamorada- i la'
d'En Marcel que era considerat per la Balbina com un ze'ro tant a
l'esquerra que no valia ni la pena de fer-ne casAvesada la Balbina a no tenir-K a-n En Marcel cap mirament, i
sense peaidre's la molèstia de pensar si podia ferir el cor d'aquell home
que l'estimava de veres, l'havia fet confident de la seva passió per En
Sendo, i E n Marcel feia els borradors de les lletres apassionades de-laBalbina, En Marcel proveia de paper coquetó a la Balbina i E n Marcel
s'encarregava dc tirar al correu les cartes després de posar-hi els segells. '
E l dòcil Marce'. s'ho prenia .tot filosòficament amb l'esperamça de
que algun dia la Bal'bina premiaria la seva constància- Malhauradament..
com més hi feia més hi perdia i de tots els seus sacrificis no en treia
altre profit que una glaçadora indiferència o una mofa mortificant.

.****'

'"^^IsBI

Un dia, a l'hora en que encara E n Marcel no stoayia aixecat del llit,
Ii_ entraren a la. cambra una lletra de la Balbina. Deia: "Marcel: Aquesta
nit E n Sendo s'ha pegat un tret i s'ha matat. Vina". E n llarcel saltà
del llit i amb e! cor ple d'esperança corregué a casa de la BalbinaLa troba ploraïrtj desesperant-se i donant-se cops dc puny al ca-pEn, Marcel volgué caJínar-la abraçant-la pieto.-ament, però la Balbina d'uiíà',
empenta va Uençar/o daníuíu'un sofà i li digué:
—Seu i escolta, En , Sendo s'ha matat por un disgust que vai,< do
nar-li ahir vespre. Tota una vida de penitència no podrà borrar "
meva culpa. Entera't ben bé de l*hora de Tenterrament. Fés-hi port
una corona^amb unes lletres que. diguin: "Al meu amic de Tànima"
les meves inicials. Ves al seguici i fixa't ben bé on l'enterren- Aixc,
serà segurament demà. Al vespre vina a sopar, durant la nit pariarem
d'Em Sendo i quan ens llevarem aniréni al'cementiri a portar-li un ram
de flors. Ves, depressa, desseguida !s • •
Rn -Marcel s'ai-xecà i-al - volgucr • despedir-se amb un petó- -CarihjB
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rebé un cop dc puny a la cara- La BaJbina l'acompanyà a empentes Pns
. a la porta plorant i Rcmint cera una Magdalena*•••>>

A l retorn del cementiri on havien anat a portar el primer ram de
flors a la tomba d'En Sendo, preguntà En Marcel a to Balbina:
—iQuan vols que hi tornem?
La Balbina va mirar-se'l fit a fit i li digué amb la seva fredor icostumada i amb un to entre irònic i amarc:
—iQue t'ha agradat la nit?
En Marcel, adoptant un posat trist i seriós, va respondre:
—'Escolta, Balbina. Com e|ue mai has volgut fixar-te en mi, tampoc
rn'lias comprés mai. T'estimo sense esperances de cap mena, desinteressadament i amb !a sola dèria de fer la teva voluntat. L a mort d'En
Sendo es una prova de O'immcns amor que per tu sentia aquell desve.itü·
rat, i si tu no has sapigut correspondre bé a E n Sendo viu, tens el deure
de correspondre d'aquí endavant a n'aquellí passió del pobre Sendo.
Guarda les nits pels amics que et mantenen. Jn cada dia a les onze del
mati vindré a buscar-te, portarem unes flors a .la tomba d'En Sendo, resaràs per ell i després t'acompanyaré de nou a casa teva. No ssoero
ni que m'ho agraeixisl.a Ba^hina respongué;
JARDINS DE PARÍS. Fot. Ivon

Parc Monceau
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T E R C E T , per Foraster
—Marcel, soc injusta amb tu—mes al cor no se li pot manar segons
ijuè i jo.no t'estimo. Ara m'adono dc lo que vals i de lo <)iic m'cst:mcs
i començo a sentir per lu una dolça simpatia- Amb el meu amor no
hi contis mai perquè e! meu cor restarà per sempre més ple d'amor pel
pobre SendoI aixugant-se una llàgrima ofer! el front an En Marcel que la besà
commogut i va despedir-sc.

Efectivamenf des d'aquell dia varen anar cada dematí al cementiri la
Baibina i E n Marcs!- Tant a "anada com a la tornada ell no li parlava
d'altra cosa que d'En Sendo, elogiant cl seu caràcter i la seva gallardia,
ponderant l'amor sincer que sentia per la Balh'na, fert remarcar la sublimitat del sacrifici que de La seva vida feu aquell home ple d'hermosa
jovenesa. L a Baibina l'escoltava commosa i en més d'una ocasió havia
plorat abundosament.
Alguna vegada, cada deu o dotze dies, la Baibina convidava an En
Marcel a quedar-sTii una nit i llavors s^aixecavon a les vuit del matí,
anaven al cementiri i a les deu esmorzaven abundosament a Miramar
o a Bonavista.

-•61
Feia uns dos mesos que no havien faltat ni un demati les flors fresques an E n Sendo. quan un dia, al retorn del cementiri, (a Balbína àlgaé
an E n Marcel:
— E ! senyor Tomàs, que té la famiüa estiuejant a Blanes, vol venir
a dormir tota la setmana menys els dissabtes i diumenges. No puc air-li
que no perquè ja saps que la seva ermiüa és la mexa caixa. T u pots
venir a, passar les nits del dissabte i del diumenge i així cada setmana,
els diumenges i els dilluns podrem portar flors an E n Sendo. No et
sembla; reiet?
• "—Faci's la teva voluntat — respongué E n Marcel.
. La Balbina li penjà els braços al coll i fent-li un petó dels que es
- claven li digué:
—Gràcies.' Ets un bon xicot.
Anaren unes quantes setmanes, diumenge i dilluns, al cementiri, mes
com que el senyor Tomàs tornava alguns dilluns en el tren del dematí,
la Balbina i En Marcel tingueren de reduir les visites als diumenges
solament.
\

i.

* *«

S'acabà l'istiu, tornà la família del senyor Tomàs i aquest bon
home que era un senyor de compromís tingué de passar novament les
nits amb l'adiposa senyora Tecla, sa llegitima esposa.

L'AMIC D E L B E S T I A R , per Foraster

mmm

D'taoniss eugiíiyoaos cota aquest no se'n crien a l a nostra terra
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Rn Marcel proposà a la Baibina de tornar a 1 antiga costum d'anar.
diàriament al cementiri, passant ell a recollir-la a les onze del maci.
—No — respongué ella amb cínica naturalitat. — En Paco in'lia
demanat venir alguna que altra nit. En Quiraet ha pres la costum dc '
venir sovint poc abans de migdia. Seguirem anant al cetnentiri. 'jada
diumenge al- dematí, però com qiic vull que tu no hi perdis vindràs a
dormir cada dimecres i cada dissabte. ^T'agrada, xatet jjieu?
En Marcel acceptà satisfet una pluja de sorollosos petons i tornà ' :.
els que va pogucr amb no menys entusiasme.
Sense interrupció seguiren uns quants mesos més llevant-se cada diu- •
'menge al dematí a les vuit, complint pietosament amb Kn Sendo 1
esmorzant,alegrement a Miramar.
E l dia JI de març era santa Baibina i s'esqueia en dissabte.
—S'ha de celebrar cl meu sant — digué ella al despedir-sc d'ell el
dijous.
• —Fes ni mateixa el programa—contestà E n Marcel.
—Ajuda.'ni. Aquest any el bon temps s'anticipa, fa unes nits' divines g
i la lluna farà el ple dissabte.
>i anéssim a sopar i dormir a Santa
Cristina?
—Ben pensat.
—Podem marxar en el tren de Ics l'res de la larda del dissabte...
—No. deixa que completi jo cl programa. Marxarem en auto a les
cinc i arribarem a Santa Cristina a les set de! vespre. Soparem a les nou
i com que el sopà haurà sigut digne de la festa, anirem a pair-lo agafant una barqueta i donant un passeig per mar. La Coslti tirava en nit
de lluna plena és un especlac'e iragr.ífic. A punra de dia tornarem i
sense llençar l'auto a perilloses velocitats, arribarem a l'hora justa ver
anar a- fer la pietosa ofrena de flors al plorat Sendo.
L a Baibina, sense fixar-se en l'ironia amb que fou pronunci''.da
;a darrera paraula, picà dc mans joiosament exclamant:
—iAdmirable. noi! ; Quina nit passarem! Ja voldria '''sser a dissabte.
E l pregrafra fou complert al peu de la lletra. Menjaren molt- begueren més. passejaren entre els ametllers florits i els pins aromosos,
s'embarcaren i anaj-en a collir barrelels i caragols per aquelles roi,;'es
pintoresques i aprofitaren de debò una nit esplèndida de primavera tan
iormosa com la més bella que pogués oferir el proper maig.
A les vuit del dematí arribaven a casa dc la Baibina. Klla va entra
al saló, va llençar l'abric sobre una cadira i va deixar-sc caure dahiint
del sofà.
•'
E n Marcel no es va -treure l'abric, Dret davant d'ella va pregumir:
• —iQue anem?
~~ •
— i A on?
— A l cementiri.
•
L a Baibina va agalfar d'una mà an En Marcel, va obligar-lo a seure
prop d'ella i posant-li els braços al coll i els llavis arran d'orella va
dir-H mirant-lo amb ulls de passió:
—Deixem-lp.en pau al pobre Sendo. i T'estimo!
'JEPH D E JESPUS
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S O L E I L L E V A N T Í , per Raunclx
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CONTRALLUM
Diíumada la teva ombra
s'esmunyia en la penombra
de l'altar miraculós
on la Verge- s'hi venera
de la cara riallera
i del bon Jesuset ros.
La teva gentil silueta,
projectaya la Uantieta
que apagar-la ningú ha vist,
la que crema nit i dia
i cl nostre cor irradia
amb la dolçor d'un vell Crist.
N'era la misteriosa hora
que l'amor al cel implora
la divinal protecció;
quan el teu llavi de grana,
verament, amb fé desgrana
la mirífica oració.

Veient-te els meus ulls tan bell
me n'he entrat a la capella,
la del gòtic finestral,
i, un cop la oració has finida
m'has semblat més exquisida
en el meu somni ideal.
Baixa la vista, silenta,
com tota exemplar creienta,
t'he deixat enfront l'alta
on, com tu. l'ànima mia
va a cercar-hi l'alegria
esllanguida molt temps ha • . .
I, mentre jo m'allunyava, '•
la foscor desdibuixava
la silueta del teu còs.
com catifa a terra extesa
i on s'hi fón ta gran bellesa
en mig de perfums i flós I
SALVADOR BORRUT I SOI

- 39

A LA SARDANA
L a regina ets de l'amor
de la terra catalana,
puix allà on vas tú, Sardana,
fas obra de germanor.
Amb ton dols i grat accent,
a tot un poble congregues,
i per un ideal l'entregues
a un devot rccullimént.
Qui sentint tes belles notes,
gosant d'un pler mai sentit,
no ha elevat son esperit
a les regions més ignotes?
En tu no hi ha sensualisme
car tes rítmiques son pures,
per això allà on ets satures
l'ambient d'espiritualisme.

Es cert que en tos tons brillahts
hi han melòdiques essències,
mes també hi han estridències
pels traïdors i pels tirans.
Que és hermosa ta missió
ho diu prou ta idea santa.
Dkxós qui vol i amb tu cant&
d'un poble la redempció!
Per això un poble t'admira
i d'amor fent aliança,
dant el cor a l'esperança
per a lloar-te delira.
Que regina ets de l'amor
de la terra catalana,
pnix ta musica és, Sardana,
çl llenguatge del seu cor. j
V. T A R R I D >
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SOPAR D E P R E U , per Angolella

m i

Avui no bec vi; j a el pot treure de taula, i tingui ben entès,
sempre que sopi sola, suprimeixi el vi.

LA

PAPALLONA

'Per molf que sembli mentida,
un colp la meva persona
va tornar-se papallona
com la que més presumiciaAmb ales de mil colors
que a la llum del Sol lluïa,
pels bells jardins s'expandia
xuclant nedar de les flors.
Era'l mes de Maig florit,
i era aquella Primavera .
la més gaia i riallera
a plé dia i clara nit.
Tot somreia, tot brillavaJa del primer raig de sol
pel brancatge el russinyol

ses corrandes entonava.
Dins sos nius altres ocells
tam')c cançons componien
i quan sos fills Ics sabien
feien chors com cascabells.
Els peixos dels sortidors .
no es que llencessin ses queixes,
emprò lo qu'és a les peixes
bé piniaven sos amors.
Tot era pau i alegria,
tot" era ric ben-estar,
tot era goig exemplar,
tot era dolça armonia.
Allí en aquell bo de bo
no s'hi veia l'amargura
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que a la humanitat apura
per pagar contribució,
sobres indústria, art o ofici,
que'l govern te -posa a tasa;
ni tan sols lloguer de ,casa
te'l doblaven por mal vici,
Tot era felicitat, '
tothom joiós treballava,
de vagues no se'n parlava,
ni „ d'ou-cait, ni de estofat.
jo, còm he dit, papallona
pintada de colors fins,
ypltejava pek jardins
trobant !a vida molt bonaMVs de colp, quan més ine creia
plena de vida i ventura,
quan sens gota d'amargura
terra i cel més me somreia, '

amb dolor vaig des·pertar
per una forta punxada,
i'm vaig trobar trespassada
, per agulla de picar.
En Cupido era l'autor
de Thassanya tot fent bulla;
ell va clavarme l'agulla
que era sageta d'amor!
Aquest somni relatat,
qu'es de pura fantasia,
l'cxplicà'l Poeta un dia
a les noiès del veinat.
I quaií just arribà al fi,
una d'elles exclamà
ingènuament: — E s cert. sí;
lo que acabes d'explicà...
iguai m'ha passat a mí!
LLUÍS M I L L A -

Història

del Foot-ball

Molls dels nostres llegidors, segurament, que no saben l'història
de aquest deport i nosaltres que som un xic lafaneroís hem trobat una
sèrie de: "notes" quc'ns permet explicar quins foren els primers que
varen iugar a aquest deport.
,
•Primerament passarem a estudiar Ics paraules: Foot i ball.
E l primer mot, de tot-hom es conegut. Això d« "foot" equival..-,
segons uns a una paraula lletja. E n quant a "ball" també es un mot
molt escaient; "ball", vol dir, dansar-la, donar voltes; ara que hi ha qui
la balla ampla i altres que fan ball.;, manetes.
Heu's aquí lo que vol dir, i .ens estranya en gran manera que " L a
Lliga del Bon Mot" no 'hagi protestat, perquè resolta bastant "subversiva" la paraula.
Quau en là nostra ciutat « o hi havia encara el monument d'En
Colon, el Palace, el Kiosc de Canaletas, ni el monument d'En Pifarra, '
n i el Ritz, varen invàdir la nostra ensucrada ciutat els "kamclo-feos",
i un cop possessionats del terreny, el T e i "Mcnflis" s'avorria com u n
pal de telèfon i com que a la nostra ciutat hi mancava l'Exposició de les
Industries Elèctriques, no tenien Plaça de Braus i per sort ni un petit
Ajuntament, i es clar, dit rei es sentia més trist que un "periquito" ,
sense parella.
Els seus companys palaciegos es varen reunir amb "conclave" i vin- ;
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BANYS, per Soler

SI ens poguéssim rentar la conclèncla, com enq rentem la pell.,

1

;

-
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ga barrinar, iquè farem? Per fi, un que tenia unes kkes d'aic voltaic,
i diem abcò perquè eren lluminoses, va idear lo següent: Primer que.
toC, tallar cl cap a un esclau—llavors tallaven els caps com ara nosaltres les puntes dels puros—i ja tenien la pilota; llavors mancava
qui la fes córrer, i acordaren agafar dos porters de casa bona—l'un era
de Can Xiribec i l'altre de Can Pistraus i els posaren entre mig de dues
llances. , Bueno!—digué dl—què hi faran aquests dos aquí? i tot seg«it
va agafar quatre abogats, perquè defensessin als porters de "marras",
Un cop linguc arreglat aquest's, va veure que era molt poca la gent que
tenien que intervenir.hi i arreplegant sis "guris" en posa tres per
costat, i els anomena mitjos.
'
Els seus companys quedaren "natidifusos" davant d'aquell "mino",
i li digueren:
—
—Home, jo crec que ara hi manquen uns que facin anar la pilota
amunt i avall. L'idea la va trobar acertadíssima i així ho va fer i reclutant deu "kamelo-feos" en va posar cinc per bàndol.
L'home resta admirat de la seva obra. digna de un generalíssim, disposant les forces. Quaní els tingué tots posats en fornia que hem
descrit, se li va ocórrer que si allí no hi posava algú que manés, seria una
olla do grills, o bé un consistori en plena sessió, i cridant a un que portava un '•corn, li digué:
Tu jutjaràs el moviment i baix la teva responsabilitat es mouran.
Una volta els tingué arreglats, es dirigí a la cambra del rei i senyor,
i. en tó humil, li digué:
—Senyor: Vos esteu més avorrit qu'un accionista del Banc de Barcelona, i les vostres distraccions son més innocents que una camisa
de dona que li arribi fins els peus, i, com que aquí no hi han "taburets"
ni "timbes", ni "cines", he cregut fer-vos un favor ideant un nou espectacle digne del vostre gust selecte. Sortiu al balcó i contemplareu un
joc nou que res té que veure amb el "set i mig", "monte", ni "ruleta",
ara que algún en sortirà amb algún os trencat i jo no en responc.
E l rei, al sentir això, els ulls li fugiren del seu lloc acostumat i
volaren més lluny que la fantasia d'En Pich. i acompanyat de la seva
estol de cortesans sortí a veure aquell anunciat espectacle- Oh. meravella I
Quedà "astorat".
Comença la lluita i amb quina fé varen jugar; patada per aquí, cossà
per allà-, de tant en tant s'escapava alguna bufa, mes joh, dissort! no's
perdia, puix anava a raure a les gakes del pobre àrbrit-,Així se jugà el primer partit del foot-ball en el nostre país.
Ara díguin-me si són els anglesos els "autors'' d'aquest deport.BolaI
Me sembla qu'hem deixat ben demostrat que varen ésser els "kamaloíeos" els que portaren cl foot-ball, i sí no fos així, l'història seria un
"mito" i com que a "mi todo lo misrac me da" jo així ho contoAra que això és veritat, ja en podem estar ben segurs.... com l'estàtua
d'En Aciscle Soler està Derrocada.
NOLUS.
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PERVlNDRE.perPíWO'
L'ELEGÀNCIA D E L
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UN CONSEÏl^p'rPicaro/

DIADA DE DIFUNTS, per X

Creu-me, no siguis tossut: fes te
perladiste, que menjaràs sopa.

-Nosaltres no venim per a visitar
els morts sinó per a que'ns vegi la gent

L E S GRANS CIUTATS
Jo no veig les ciutats igual que'ls altres,
ni el seu' fals brill a mi tampoc em cega;
detesCo l'aWarull tic ses grans vies,
com m'enutja, igualment, el terratrèmol
que dia i nit aixorda mes orellesCiutali ciutat, com ho ets d'enganyadora
pels qui amb ton or mesquí tu enlluernes;
pobres aloses, amb miralls atretes,
i engolides al vèrtic, qu'és la vida
d'aquests aglomerats a la moderna.
Com no comprenen les multituds, griseí.
que són esclaves del pitjo esclavatge,
que ferm de cos i pensament les lliga;
sens dar-se'n compte, oh desvenfurades.
que'l viure de ciutat és sa metzina.
í , aturdides, se llencen freturoses,
d'inconeguts afanys sempre imptlides,
en l'enrenou, com fulles impulsades
qu'el mestral de tardor arremolina,
per places i carrers, seques, marcides.
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Gent de ciutat, còm vius? ja inquieta, - v
neguitosa i en constant revolta;
el teu esperit ni para ni sossega,
enduta d'un daler que t'embolcalla
i et ma&ega i tortura sens clemènciaT'corres a tot-hora, adelerada,
enmig !a multitud, que no coneixes,
ni et coneix ella a tu, indiferenta,
formant-se i transformant-se a cada passa,
aixuta. esquerpa, i d'egoisme plena.
Apartada com vius de la natura,
ni veus cl sol en tota sa grandesa..
ni aspires l'aire suau de marinada,
ni coneixes l'alè de la muntanya
sanitós. perfumat, plè de rehines.
Del cel tampoc esmentes la grandària
enclofada entre murs, per les escletxes
no veus jamai com per damunt la testa
els astres rutilants passen, traspassen,'
GD son efern camí per les esferes.
A canvi dels magnífics espectacles
que t'ofereix el món; tu prefereixes
arraulir-te, esquifida, en la penombra,
per a fruir dels truculents deliris
d'histrions decadents i pobres cincs. „
I tens tassat el pa., la llum i l'aire;
qu'en tota multitud és un absurde
pensar que pot haver-hi en abundància
tot allò que als altres els hi sobra,
quan viuen dispersats per l'ampla terra.
Prou llàstima me fan els visionaris
qu'en la gran urb el benestar hi cerquen;
i compassió jo tinc per les aloses
que deixen bé per mal, i enlluernades
al clos de la ciutat cauen rendides.
Quan ditxós a tot-hora s'ha de creure
al qui viu, espaiós, en la campinya,
tenint per horitzó l'ampla planúria;
0 bé vora la mar, al lluny esguarda,
1 té per sostre ei cel i les estrelles,
\ i s'omple els seus pulmons de garbinada
0 de suau lleveig, quan no l'oreja
clar, animós, xalóc o tramonlana,
1 sent amb dolç acerd amb la natura
nodrint-se el cos i l'esperit de sava
d'un viure natural, plè de dolceses,
talment com és raó visquem els homes*
i rebutjant la vida mentidera,
mesquina i pobre de la gran remada
que viu agombolada en les urbs plenes.
J. P O R T A L S I P R E S A S .
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ANANT P E R P A , per A . f·abrés
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A N A N T P E R SAVÍfS/í, JICI A . ficbrés
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A UNA M A T R O N A
Ja'l vel del« anys l'ha envoicallat amb gràcia
i el teu cor ha flarit com un roser...
l'amor ja és per a tu -dolça falacia
; quant lluny deu ésser son batec primer!
Ton bell esguard té la claró imprecisa
que és alhora divina i mondanal;
ets l'efluvi suau de l'hora grisa.
ignot misteri i floració banal;
la prometença d'un petó roent
tens en els llavis quc'l carmí eurojola
per a ferir a l'home impunomenti guardes glavis que'.l teu cot esmola
Fruit saborós en plena maduresa
que no pot abastar-se amb la il-lusió,
llàntia del temple de l'amor encesa
convidant a l'excelsa temptació.
- Sacerdotessa de l'amor carnal
•encér.s la flama d'un desig que mata.
nimfa sortida d'una saturnal,
bàquica fúria que en la orgia esclata.
No enclous com Ruth, la dolça espigolaire,
e! magnífic encant de la virtut,
més prompte tens de Mesalina l'aire
follia al cos i'l sentiment eixut;
escultura vivent amb tendres llaços
torces del jove l'ensonyat destí;
i com saben ics roses dels teus braços
encadenar-'lo a un vèrtig sense fi!.-..
Més ai! el teu imperi es llei fatal,
és l'immens poderiu de la bellesa
que goreix les frisances del mortal
en hores de deliri i d'ubriaguesa,
i ets la • regina del plaer volgut
que espandeix nova flaira i nova vida.
ets del goig !a suprema plenitut';
ia matrona incitanía i exquisida-.; Oli qui tingués la joventut gemada
per a ofrenar-la amb joia a ton encant,
i sentir la nostra ànima encisada
de l'ansia del teu viure delirant,
i tindré del teu foc una guspira
per a abrusar-la en sacrifici teu
i en la sublim foguera d'eixa pira
fondre dels anys ia inexorable neu!
FRANCESC 0L1VE~
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El Joniador d'ossos.

VERGERS DE CATALUNYA
Montesqitm
Poble de Montesquiu, petit i gràcil,
reclòs dins la dolcesa d'uua vall,
exornat de pollancres fretu-rosos,
i emmirallat del Ter pei clar crislall.-..
Damunt d'alterós cim el castell vetlla
el repòs d'aquest poble tot encís
I en el boscatge ombriu d'eixa encontrada
s'hi sent perfum i pau de paradís.E ! riu, salta que saJta en les rescloses,
acarona les cascs blanamcnt.
i les aures frcsquívoles hi awiven
com ales de coloma al batre al vent.-.
I quan la nit devalla tenebrosa
j de la vall florkla els termes fún,
cl Ter com una mare delicada
adorm a Montesquiu amb suau non-nòn...
V . R A F A R T MARI.

in

-

L'oblit impossible
(Extret del carnet d'nn amic).
Primer de Maig.
. . . aquest matí m'han tirat una lletra d'ella per sota la porta. M'ha
emocionat vivament- Contràriament a ço que he afirmat alí meus amics,
no m'ha vingut ni el pensament d'estripar-la- Et meu cor s'ha posat
a batre mes depressa.
- Ho resseguit àvidamenf les quatre plaues, després les he rellegides
poc a poc, m'ha invadil una joia, una joia que no' estava exempta de
malestar.
Si. estava content de sapigucr que era desgraciada, i estava més
satisfet de sapiguer ses desil·lusions que veure-la rendir justícia..a les
qualitats. I després, després d'haver triomfat, m'he decantat vers la pietat.
Ella em prega que li deixi rependre cl seu lloc en aquesta llar que
abandonà tan tontament. Em jura que sofreix harbrament de la seva' falta i que'l remordiment d'haver ennuvolat la meva vida enverina ia seva...
Pobra Marta! Ve't aquí la fi d'aquella bella novel-la que ella creia'
viure fins a l'ultim dia I Encara recordo el que cm deia la vetlla de la
seva marxa: "No m'heu sapigut compendre. No sabeu estimar. Per
sort. no tothom és com vos!.",,"
Com !i deu haver costaf, amb cl seu orgull, venir a implorar el
perdó I . . .
Quc'm.toca fer? Dir-li que por tornar? Si cm trobes tot sol en mig
d'una illa deserta no dubtaria. Però tinc les meves relacions, els meus
amics... Si obro els braços a la iufide'., passaré per un famós calçasses.
De moment no vull pendre cap decissió. Temptaré l'opinió. Demés; la
Marta bé mereix que se !a faci esperar una mica dintre llur inquietut... •
4 Maig:
E n aques; mon, no es pot acontentar a tothom. Mentre els uns m'aconsellen l'indulgència, altres afirmen ferotjament que en circumstàncies
d'aquestes la pietat vol dir tebiesa.
Faré ço que'm plaurà; i això quc'in plaurà cs dir a la Marta què
torni...
Ja em faig càrrec de que la nostra existència ,110 podrà ésser mai ço
que fou als primers mesos després del casament, però espero que amb
una mica de voluntat podré fer-me la vida soportablc.
Suposo que serà millor que la que porto ja fa un any. Déu meu!
Com in'hc avorrit!
En í i : un cop garantiuada la feiicirat, al menys estaré tranquil,,car
estic segur que 110 l'estimaré més i aixi estaré cuirassat contra el sofriment. No poso gran cosa en perill, recullint a la donà 'que havia estimat
i que va recompensar-me tan bé.
6 Maig:
Es impossible jutjar-se un mateix. Esperava emocionar-me al veure-la
de nou, però estava lluny de suposar que'm trasbalsaria fins al punt
de quedar-me llarga estona iot groc i incapàç de parlar,
L'actitut de la meva dona ha sigut' d'una perfecta correcció. E n termes molt sensibles, m'ha remerciat i m'ha jurat que ella faria oblidar-me
a copia de constància i afecció, la gran llaga que m'havia obert- Jo li he
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-No em deies que volies que fos cavaller? Aquí em tens d'Hitlfome
-No, home, no; volia dir cavaller, però'no de muntar a cavall.
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promès espontàniament no parlar:li mai dè !a trista aventura que ens
havia serparat.
'. '
Malgrat aquest desig recíproc, espero l'avenir amb inquiafud. Marta
mTia causat una profuiífTa impressió que em fa reflexionar.
IS Maig: •
Haviem quedat en -que donniriem apart. Pero ahir vespre varem
tenir l'imprudència dc passejar-iiOs a la claror de la lluna com dos enamorats. Marta, una mica cansada, s'arrepenjava al meu braç.-. Un oreig
fi. perfumat de primavera ens amanyagava la cara...
I aquest dematí m'he despertat en cl llit de la meva dona- Si digués
que estic disgustat de l'aventura, mentiria.
iS Maig:
.1 a hi som! Estic gelós I
Afrosamcnt^ gelós! Bestialment gelós! Estic furiós contra jo mateix, m'apostroío amb to sever. E l record dc l'altrc m'obsessiona i em
sento dissortat. M'esforco per amagar a ella idees imbecilcs qtre m'atra.
vessen rèsperit. Però ella les endevina i abaixa cl cap dolorosament...
• 19 Maig:
Que en soc de brutal! Acabo de representar una escena d'una vio-Icncia inaudita- He sigut mesqui, dolent, covard, i groller- Quin crim.
ha comès ponjuè la tingui d'injuriar tant? Quan hi penso la cara em
cau de vergonya. •
Maria em llegia el diari. (Es una costum amable que ella ha agafat
des de que jo tinc la vista delicada)- Per casualitat', relatava una aventura quasi semblant a la meva.
Llavors m'ha semb!at que Marta pronunciava el mot amant amb passió. Jo li he fet una observació. Ella m'ha objectat que m'equivocava i,
amb molt tacte, ra'ba fet compendre que la meva sosinta era injusta' i
desplaçada- Això no ha impedit que cm posés foll de ràbia i que li ventés
una forta bofetada•
20 Maig:
Acabo de rebre una lletra que m'ha fet llagrimejar.
" Pobre amic meu: Aquesta nit no he dormit ni un segon i no he
deixat de pensar amb tu- Si sapiguessis .ccm sofreixo al veure't tan dissortat!
Si tu sapiguessis ro-.n t'estimo! Quan eslic al teu costat no m'atreveixo a dirte-ho, però, davant del paper, em senlo més coratjosa: No són
vanes paraules, Estic disposada a posar els meus actes d'acord amb les
meves- paraules. Per a que trobis akrc cop la calma, estic di»posada a
anar-mc'n. Desapareixeré de la teva existència e' temps que tu voldràs,
a pesar del dolor que cm causarà una separacióKcflexionai reflexiona llargament, i mana. Jo obeirc.
T'agrairé eternament rhaver-mc perdonat una lleugeresa..- Però ai!
perdonar no és el tot; és necessari poguer oblidar, i veig bé que per
ara és una cosa superior a las teves forcesSaps què podria ajudar-* a perdonar? Enganyar-me amb altres cara
a cara. Per poguer passar l'esponja sobre els teus torts la passaries també sobre els meus. A h ! maridet meu, afanya't a fer-me patir, si del meu
sofriment ha dc nàixer una mica de tranquilitat per tots dos.-.
. „
.
Per la còpia. F A Ü N E V E L L .
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—En el Salo de la Moda, vàrem ésser les úniques... que ansvem d'hivern.
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L A COPA D E L A DEMOCRÀCIA
Jo'n tinc una Copa'
que val un tresor;
no és de plata verge
ni brunyida d'or;
els segles li daren
la forma d'un cor.
Un jorn l'esculpiren
les ones del mar;
mos ulls la vegeren,
m'hi vaig abocar;
al frec de mos llavis
d'amor vaig brusarE l nèctar que'n brolla
li envia un estel;
per l'ànima pura
n'és dolç com !a me!;
pel vil que el llepa
se li torna fel.
Els segles hi beuen
tot-hora a desdi;
licor fant idolcíssim
no tindrà mai fi;
borratxera santa
no deixa mori-..
•Oh, Copa estimada,
oh, font de salut,
tu al home nodreixes

de Fe i de Virtut,
ta arranqués els pobles
de l'esclavitud.
Tu salves les belles
i antigues afraus;
tu romps Ics cadenes
dels tristos esclaus:
tu enrunes els tronos
i els superbs palaus.
Per tu l'alta Ciència
deixà'l mur polcut;
se'n va a la cabanya
del niés indigent,
de llum i riqueses
ompíint-Ia a grat-cient.
I'l mon se deixonda
ple de Llibertat,
i extén les grans, ales
de la Igualtar,
i'ls besos ressoneu
íjç Fraternitat...
Oh races humanes
que vida cerqueu,
d'esta Santa Copa
tots els jorns beveu,
(jue així ho vol
Pàtria,
que així ho mana Déu.
RAMON M A S I F E R N

LA

SARDANA

I LA

BARRETINA
Parla el pagès.

Si els meus avis van ballar-la
jo també la vull ballar;
si els meus avis van portar-la,
•o lambé la vull portar.
Oh, Sardana beneïda
que entrellaces mans i cors ! , Oh, Barretina aixerida
que remembres jorns millors!,..
Quan al poble hi ha ballades
la Sardana puntejant,
quin bo fan les virolades
barretines voleiantl.....
Pe! jovent pla s'endevina
i pels vells encara més, ~

que Sardana i Barretina
molt s'estimen a pagès.
Que 'a típica Sardana
és la dau^a popular,
i cs vestí a la catalana
bàrrétina rumbejar.
Oh. Sardana!-. Oh, Barretina!.-,
a pagès no haveu pas mort;
qui en son cor l'amor germina,
dels passats plau <li en record:
"Si els meus avis van ballar-la.
jo també la vull ballar!
Si els meus avis van portar-la,
jo també la vull portar!"
F . C A R R E R A S PADRÓS,

— SI —

Coses de teatre
E l no escriure en català la llista de tjmrdarropia els còmics que
van a fer bolos per pobles i viles catalanes, té molts inconvenients- Nosaltres hi hem vist delicioses equivocacions. Sort de repassar-ho abans
de començar la representació, i aixi evitar-sc alguns contratemps que
l'haurien espatllada- Aqu! en va algun per mostra:
L'encarregat <lc la umrdarropia dóna la llista al que té de proporcionar-li els objectes- Aquest, és un fadrí fuster que, sempre que vc companyia a la vila, els fa de tramoista, i els proporciona tot el que faci
falta.
Un dia enfre els objectes portats, surt una mantellina.
—Què diantre-porteu aquí? — li dhi l'encarregat—. D'on ho haveu
tret?
—Oh; no n'he trobat d'altra!
—Però, si la llista no demana cap mantellina!
—Caram! Si, :icnyor. Aquí ho diu: Un mantel.

Per a una altra funció, també amb la llista als dits, vinga anar, seguint
tendes del poble, tot amoinat, per a obtindré un tros de cansalada ben
blanca.
Sort, que un, mirant la llista, li va dir que, una cosa era cansalcula
i una altra Una ensalada blanca, com li demanaven.

•••
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Mes. pijtor sigué un dia al veure a la llista que li demanaven «na
camaVa preguntar al actor, si podria fer amb una cama de cera, que miraria si n'hi deixaven alguna de les que hi havia penjades a la capella
del patró del poble' Y deia l'home, ai veure que s'estranyaven i reien de la seva confusió:
.
—Que parlin clar! Ves qui no'ls fa demanar un llit i no una cama.
JOSEP XIMENO PLANAS

LA

DIDA

La de casa
Només tenia l'aiany
d'obtení cl goig d'esser pare;
Déu em va complaure, i are
tinc un nen que ja ?é un any.
Jo em creia que amb ell. mai més
la dolça pau fugiria.
i no obstant, des d'aquell dia,
a casa, tot va al revés.
M«ntre estigui bé el petit,
tot lo demés no interessa,
La senyora, no és mestressa;
jo, no semblo el seu marit.
L a minyona, ara, es coneix
que pel meu servei fa vaga;
serveix a qui no la paga,
i a mí, pagant, no em serveix.
L'única que sense afanys
cobra i està ben servida,
és Sa Majestat, ia dida,
que Déu guardi per molts anys.
Aquesta dona, amb loxcusa
de que no es pot contrariar
perquè el nen ho sol pagar,
de la bondat nostra abusa.
Tant si em plau com si no era plau,
a casa és la borirana;
íà, desfà, disposa i mana
com un rei dintre cl palau.
Per més que em ])oso violent
i ei seu procedir reprovo,

— S S no puc dir res. perquè em trobo
que encara hi surto perdent.
Quan m'enfado, l'endemà
!a mullè em diu afligida:
—Sàpigues que ahir, la dida,
va f«r-se un tip de plorà.
Tu hi vas sempre amb exigències
i ella es disgusta i s'ofèn,
i per culpa teva, el nen
després reb les conseqüències.
Per tant, encar que traspassi
els límits del seu espai,
creu-mc, no t'hi fiquis mai,
per més que faci cl que faci.—
Què me'n diuen del concepte
que tenen forn?at de mi?
Doncs per treure'm el verí
sempre cm duu aquesta recepta.
L'angúnia cm comença entrar .
quan tots sop'em a la nit;
quasi es pot dir que, jo al llit,
tne'n hi vaig sense sopar.
Quan la senyora cm serveix,
amb les mongetes s'hi abona;
si rondino, em diu la dona
que el llegum es bo i "nodreix.
A la dida, olla li tria
'es viandes apetitoses;
les mongetes són flatoses
i el nen se'n resentiría.
Jo estic conicmplant l'abús
que estan fent per tots costars,
i u!'- altre es menja els bons plats
pagant jo la carn i cl llús;
i al fi, com aquells esclaus
que !a força venç. i humilia. ,
vaig prim de pr.nxa, d'ermilla,
i pago i callo, i eh paus.
Amb la minyona, ja és cosa
dc no poder-hi comptar;
quan surten a passejar
també la dida on disposa.
La senyora no consent
que ella porti el nen ni mi quart,
i Pobreta, Déu nos en guard
que agafés un cansament!
Quan torna, agafa l'infant,
i al balaaicí desseguida:
Tothom feineja, i la dida
només passa el temps gronxant.
EI seu treball es destaca
quan necessita diners;
prou en sap de fer papers
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que arribin a la butxaca!
Sempre em surt amb la cançó
que el didot no té salut,
i al fi, després he sabut
que està gras com un toixò.
No és just, doncs, que els meus cabals
els tregui amb plors i mentides.
Ja -n'hi ha prou : No vui mes dides
que em prenguin el pèl i els rals.
Estic ben resolt: des d'are
^
penso allunyar tot perillPot-sé al cap-de-vaJl, el fill
manaria més que el pare.
Ja que el meu mal empitjora
precisa fer punt final;
avui, amb tó solemnial,
diré a la meva senyora:
—Ja s'ha acabat el didatge,
crec que el nen ja ha xuclat prou,
per tant, la dida, de nou
pot tornà a empcndrc cl viatge.
No haig d'ésser més dels babau <
que pels fills fan tonteries.
Dono de temps quinze dies,
tot el sou d'un mes, i en paus,—
Després dc parlar-li així
jo crec que !a meva esposa
no hauria àt fè altra cosa
que respectar i obeí.
Doncs saben que passarà?
Que juntant-se de seguida
m'çngegaran a mi a dida...
prò la dida no es mourà.
MARTI

UNA DESTITUCIÓ, per Picarol
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Torres i jardins
Deu fer una centúria d'aayç, quan encara Barcelona era una ciutat murallada, al sortir del portal de .l'Àngel es trobaven camps de cultiu
fins arribar a lo que en deien "els afores". Au els suburbis de la ciutat
Ouburbis que eren poblets veins) s'hi trobava alguna masia amb la façana com l'espona de llit d'estat matrimonial; algúii Convent, com el de ,
Pedralbes; els pinars del Tibidabo, i quatre xiprers arrengilerats an el
safaretx de " L a fontana". Barcelona no tenia aixamplis- Au el ciutadà
barceloní encara no li havia entrat el desig de sortir i d'esbargir-se a la
seva torre i l'únic jardí , realment senyoria! i fet amb regla i amb tots els
prestigis d'uria arquitectura d'arbres, amb -versos de boixos i xiprers, es
pot dir que era " E l Laberinte", aquestes estrofes neo-clàssiques, que
encara avui, després de tants anys són l'únic conjunt ritmat formant
poesia senyoria! en l'art de la jardineria.
Però el menestral es va anant fent ric. Totes aquelles botiguetes
del . Born, de la Tapineria, de la Plaça del Àngel i del Call, es varen
anant tornant Siglos de més o de menys importància; els fabricants de
filats varen anar posant se'lfectmes; els tintorers es varen tornar químics; els químics-es varen tornar adroguers i els "Arbolaris de! Rei"
varen anar deixant les herbes per a anar cap als específics; els usurers
varen posar banca; els mitjaires comerciants de llana; els nobles
que no s'arruinaven varen començar a ésser accionistes del ferrocarril
de Mataró; el Forn de Sant Jaume anava roent de tants tortells que havia
de coure i necessità aixamplar-se, i totes aquelles botiguetes que semblaven capses de panses i aquells obradors penjats sota les teules, com a
nius, necessitaven volar envers més esbarjo i més negoci, i com que les
velles muralles anaven caient de mica en mica,,els "vells rics" varen mirar ai! camp i varen volguer tenir un reco a ori anar a passar les "diades" i
varen començar a fer-se les torres.
Aquest paisatge no era molt 'lluny, llavors, però per a anar-hi quasi un
s'havia de confessar i deixar les coses arreglades. E l s cotxes, uns cotxes
polsosos amb les cortines pansides, amb els coixins sortint-sc de coixí,
i amb els vidres, quan eren sencers plens del regalim de la füuja que
havia caigut a les portelletes des del temps de Carles IÍI, sortien del
Portal de ''Àngel. E'ls cavalls, a força de renecs, feien trontollar les
costelles, plenes de reguerons de mosques i s'arrencava com se; p'odia
i passant pel passeig" de Gràcia, que j a començava a haver-hi els plàtans
que més tard havien d'esser la monotonia dels aixamp'lis. es trovaben els
Camps Elíseos, el vell Tívoli, i solars per vendre i atravessant u'ns camp's
d'hortalisa que després s'havia de vendre a cinc duros la col quadrada,
a deu duros la mongetera, s'arribava al carrer Major d'aquella autonòmica Gràcia.
Aquest, si era cl carrer Major, ho era comparat amb els- altres o sia els
menors de! tots els voltants- E ! tal carrer on totes les cases semblaven
hostals de carretera on la pols s'havia fet fang i el fang s'havia fet pols
era un camí veinal que els veins hi havien dc viure encara que fos veïnal ; les roderes hi eren tan fondes que el pobre carro que s'encastava
ja podien treure les irodes i desenganxar els cavalls i cnip'ortar-se'ls del
modo que fos; els arbres' -que no s'havien mort, probaven de treure quatre
fulles i veient que no podien aguantar-les les espolsaven i morien de
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passió d'àrçima i d'urbanització no en paríem: aquesta paraula que tan
profit ha donat an els urbanitzaires, llavors no es coneixia, així és que
allí on hi havia 'aceres, la gent hi passava pel damunt i si no n'hi havia
també, lo que vol dir que per a arribar a la Plaça d'En Rovira, a Vallcarca, o als Josepets, on els menestrals qui dèiem varen començar a fer les
torres, verdaderament es necessitava esperit d'explorador o l'esperit de
tossuderia tan propi de la nostra raça.
Allí en aquells cailips deserts, va començar cl primer plantin d'aquesta
mena d'arquitectura, que no s'assembla a cap altre i el devassall d'ü-lusions
fetes torres i fetes jardí. Generalment, el propietari d'aquestes capses fantasioses d'una modèstia de pietat, després de triar el turonet d'on es veia
més el carrer, on tenia la botiga; de consultar-ho amb la família, de dormir-hi i de treure comptes, es feia ell maiteix el plano i el feia construir
per un mestre d'obres, Jiome de tanta confiança com mancat d'art i d'estètica. La veritat és que cl distribuir-lo no volia molts mals de cap. Un
dormitori de llit d'estat, per si l'estat hi dormia algun dia; dos quartos
més pels llits sobrers, que li sobraven de Barcelona; là cuina, el menjador i l'etc, i sobretot aquella torratxa que un cop feta i vista la vista,
mai més hi pujava ningú i acabava per servir de dipòsit dels trastos vells
que s'anaven florint a la torreAl jardí humit i ensorrat hi solia plantar dues pruneres- perquè es mengessin Ics prunes les criatures dels veins; un presseguer que quan feia
préssecs ja se li anava morint la soca i quant eren madurs, ja era
morta; una figuera de coll de dama, que servia d'esbarjo als cargols i un
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cirerer que servia de passeig a totes les formigues de l'hort que pujaven
dalt de Ijs fulles per tenir el gust de tornar a baixar, i en quaut a flors,
a més d'uns quants rosers que hi havia anys que feien roses, unes quantes cols de fulla ample per donar menjar a quatre gallines, que aix! que
feien ous les robaven i per adorno decoratiu aquell pescador de terrissa i aquella Minerva casolana, feta de guix i cartró mullat tenint una canya per llança i aquelles quatre estacions que anaven tan avingudes
que duien la maíoixa roba, i per fi aquella glorieta per a_ berenar-hi i agafar-hi reuma, i tet això pel propietari era el somni realitzat d'una joven.
tirt de treball, d'estalvi, de somnis d'alcova i encara avui, quan on veu
una mig arruïnada i destenyida amb aquella façana trista de casa de carrabiners amb el verdet cornisses avall, un no pot menys d'cntendrir-se
pensant que aquells panteons havien sigut un somni que havien realitzat els avis.
Després va venir el modernisme i la bogeria lorrera i els disbarats
que es van arribar a fer no tenien aturador. D'aquell temps són les finestres que tenien forma de coques, aquelles portes ondulades que s'hi havia
d'entrar de cairell; aquelles palmeres dc pedra tosca, aquelles columnes
desavingudes, sense base ni capitell; l'csbocinampiir dé rajoles encastades
a les parets com a ruixada de coloraines; aquella cargolamenta de cornisises com encenalls i baranes com serpentines, aquell esbogerrament que
si arriba a durar un xic més, el fons de Vallcarca i els Josepets hauria
semblat un cementiri ple dc panteons de gent boja. Rl pobre del propietari havia deixat de fer-se el plano i l'arquitecte n'abusava. Com que per
això de l'arquitectura no hi havia multes ni presó, es varen fer seva la
muntanya i es varen esbravar d'un morio que encara avui en trontolla.
Després vingué una reacció. Ja el botiguer fou capitalista i en lloc de
torres es feren xalets i despiés de xalets, palaus. S'havien desencauat
d'aquells escriptoriets amb balusfcres verts i florits; havien posat botigues de marbre i la torre ja no era torre, j a era un casal per anar-hi a
viure i ja del carrer Major de Gràcia n'havien tret les roderes i e!s arbres malalts i les trenyines i la vida de la ciutat n'anava muntanya amunt
per la gran via del Tibidabo.
Llavors aquells hortefs es varen anar tornant jardins. Primei amb
arbres posats arreu; després amb parterres a l'anglesa, i per fi alguns
d'estilitzals, a la manera versallesca o la manera italiana. Encara, fent
excavacions, si trobava un Iwc! de guix fragment d'aquelles estàtues de
gerrer, orgull dels nostres avis; encara quedava algun xiprer mig desnarit, amti el seu plomeret de fulles seques al capdamunt de les branques,
record d'una il-lusió morta; encara quedava algún Casal amb la façana
de eapsalera, però els arbres, les plantes i les eniredadcres de mica en
mica ho van colgant tot fent dels suburbis barcelonins un dels llocs mes
pintorescs de les ciutats mediterrànies.
Avui aquells reconets íntims de la nostra menestràlía, es van convertint en grans parcs, però això si. fins el dc Montjuïc, amb tot i
volguer estilitzar-lo els constructors no han sapigut trobar-hi aquella grandiositat de línies i aquella perspectiva simètrica que tenen els jardinsd'Itàlia i sobretot cl dc Vila d'Este, també agrupat en una muntar.iya.
. An el tal parc de Montjuïc, encara hi queden molts recons per a anar-hi
a fer una fonfada, una costelladi o un all-i-oli, molts trossos ombrívols
amagats, però hi mancarà la visió i perspectives de grans jardins. Encara
el bon senyor Esteve (al meu, no l'adulterat), s'hi trobarà com a casa.
SANTIAGO
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TRÍPTIC

DOS QUE SABEN D'ON VENEN,

per Picarol

Lema: Del camp i de la urbsl'—Llevar pensamenlera
A la riba d'un torrent
torcedor d'ací d'allà,.
la llevo d'un pensament
Aquiló se'n emportà.
Nasqué un Sol màgic talment,
va adormir-la entro gra i gra
d'arena, bategà cl vent
i amb sa pols la abrigallà.
EI consol de la rosada
la deixà flonja, enfebrada
d'una febre de jardí.
S'alça la flor càndia i pura
a matar amb sa amargura,
la amargura del camí.

i
i

II.—L'estel
Una tarda diumengera
de Sol tristoi, vent irat;
s'alça tota polsaguera,
tot vianant passa aclucatUna infanlina fal-lera:
un estel amb cua alçat,
pren fi!; una faç riallera;
im capdell que's fa migrat.
A impuls del vent bategant,
ha trobat el fil tivant
de dos pals germans talmentImpel·lit per barbre anhel,
ha robat l'estel al cel:
L'infant plora amargament.
ï l t — m Gall
Miniatura de presó
pel pollastre ample de pit
victoriejant l'horitzó
que's fa despert i aclaritMiniatura de balcó
amb testos de flors nodrit;
pel bullici, petitó,
pel carrer, petit, petitEn la teva nova estada,
[com enyores la remada,
la masia, cl campejar,
la veu de la masovera
i aquella mà tan baldera
repartint e! berenar!...
J. C O S T A I POMÉS,

—Res de cap explicació a la dona.
El cCrl-Crl» s'ha fet per als homes.

PASSATS DE MODA, per Foratíer

E l trajo pot tenir anys, però cl
cor és jove
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E L CORPUS, E L B A T L L E I E L G E G A N T
Kn tota la vila—quina animaci<S
preparant del Corpues—nova professó.
Brandaran campanes—en só dc festeiglín totes Ics cases—hi haurà remoreig.
Balcons i llindanes—qui més pugui orlar
i en carrers, catifes—-d'or de ginestar.
En pit de donzella—ornament de flors.
Fadrins, amb ofrenes,—cerclant sos amors.
Tamborins i gralles—deixondant l'espai
i flors, i quitxalla—formós virolai.
I gaudirà, cl poble,—que'n té nous gegants;
el padrí, és el batlle—'Que'n són d'elegants I

i

Malí de la1 fest?—tothom ix content
quan els gegants passen—el curs recorrent,
iils bailets com salten—anant a davant:
S'envaneix, el batlle—vora del gegant.,.,
I.a gent s'aglomera—que'Is vol contemplar;
de tants que'Js rodegen—no poden passar.
El batlle s'eninja—passar és precis,
la gent no s'aparta.—I quin compromís !•.,
lil batlle, aleshores,—en té un acudit
per a que fineixi—tant estuit burgit.
Amb tot dissimulo—mentre estant badant,
la vara ne penja—en mà del gegant
i amb les mans en l'aire—ho i cridant els diu;
—Que tothom s'aparti!—'Apa, tors, ull viu!
E l gegant, mireu-se';—amb bastó a la mà
fora, totsl, que pega—quan no pot passà!
I mentre això deia—pe! darrera estant
el batlle, la vara—la va manejant.
Poruga gentada—s'en retira, al punt,
la vara s'atura—i.... els gegants, amunt!

Es la tanda, alegre—Quina animació
lluint, en la vila,—nova professó!
RETRONI II.
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E L S C O M P T E S D E L «GRAN C A P I T A N » , pe

EXPosícid

Picarol

BA^CELONA

— A m i c P l c h , no t'hi amoinls. E n c a r a que B a r c e l o n a s i g u i l a ciutat dels comtes,
a n o s a l t r e s , d e c o m p t e s , n i n g ú ens en d e m a n a r à .
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Defensant lo que no en necessita
de defensa
Els solitaris, per certes persones grans, venen a ésser com les capelletes i els soldats de plom i les nines per les criatures: una manera de
matar les hores sense amoinar a ningú, donant-se, de passada, tots
els gustos.
De quantes menes n'hi ha de solitaris? Ni amb els dits de les mans i
els dels peus els contaran, i el que hagi passat tres o quatre vegades la
Mar Gratf; xú amb els cabells del eap, per espessos que'Js tingui. Cada
viatger, a més de tots els dels altres, en sap un de nou, que, al desembarcar," ja tots l'Iian provat de fer a dotzenes de vegades.
Són tanl llarcs e!s dies en mar, després dels primers dies de mareig,
dels que tant poçs n'escaiïen!
Prou proven de fer-los curts les companyies de navegació, servint
a cada moranet una cosa o altra al passatge; però sense les cartetes estan
perduts, que de sol a sol sempre tenen de passar vint-i-quatre hores, y tes
hores, dins dels barcos, tenen més de seixanta minuts i cada minut molt
més de seixanta tics-lacs de rellotge.
Genle bien quasi tots els que paguen bé i venen de la Amèrica de baix
no s'hi saben entretenir amb el que s'entretenen els místers i les miss,
i els mússius i ICH madames. No estan per "Bacdekers" ni per fer gan-xet, que de guies de carn i óssos per tot arreu n'hi ha, y de roba de punt,
a Barcelona mateix, una botiga cs toca amb Taitra,
Solitari darrera solitari arriben a Europa igual que si fos ahir que's
van embarcar. Solitari darrera solitari, tornen a caseta sense haver vist,
com oui diu, ni una gota d'aigua, fóra de la mineral que serveixen a
cots els menjars; sense saber Quin dia va passar la Línia, amb tot i
tanta de xerinola com se va fer al vaporàs; sense haver-se enterat de
que per poc, i per culpa d'un barco carboner, troben en la mar la sepultura; sense poder donar raó més que del trag! que hi ha a certes
hores als bonlnwds de París i del embull d'embarcacions que hi ha
des de la gola del Tàmesis a Londres. Perquè és clar que després d'haver
vist la Torre Eiffel s'hi té dc donar una escapada a Anglaterra; ells, a
escampar-hi uns quants milers de conw-nos; elles, per esperar que la
grau tailleur els hi tingui llestos els vestits que li van encarregar l'endemà mateix de la seva arribada a la capital de França i que tenen
de fer morir d'enveja a les seves amigues, que no han pogut embarcar-se
aquest any. Son qui l'ha, que diu l'adagi.

Com s'ho farien les criatures que han sortit del sarampió, r no es
(todeu moure de casa fins qui sap quan, sense les nines, sense les capelletes y sense els soldats dc plom?
Com s'ho farien les vollctes i els vellets que s'han quedat sense amigues i sense amics, perquè en el camí del cel els hi .han guanyat la davantera? Com s'ho farien els de mitja edat que una ombra de feridura
els té atacats a la cadira de braços, havent-los-hi deixat el cap prou clar
per a plànyers de que no ho puguin trasbalsar tot com abans ho feien?
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H U R D A N S , ptxA. Cerezo Vallejo

—iQaé q u e d a r à de este famoso v l a j e del Rey?
— C n a t r o c h l r i g o t a s en l o s papeluchos.

I és en aquest sentit que jo, que ni sé lo que és jugar, surto a la defensa dels solitaris, com surto a la defensa dels soldats de plom, amb
tot i que quan de lluny dels altres en sento venir, trenco de carrer per no
veurc'!s. Dèu ésser perquè no porto faldilles i no parlo castellà i no passo
tota la santa tarda dels diumenges a la Plaça de Catalunya-

Jo conec una senyora que de solitaris abans no en sabia fer més
que vuit. Però ve't aquí que un vapor, que venint de Buenos Aires havia
tocat a Montevideo, desembarcà a Barcelona tres senyores bien que, a
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més d'aquells vuit. en saben fer cinc d'altres. I qui més feliç que aquella
ara quc'ls sap fer tota tretze I Dotze dels que no s'hi guanya ni pert res,
i un que posant cinquanta duros en un reconet dc cervell, si molt bé,
en un altre recó de cervell n'hi neixen mil, de cop i volta. T jo li conec
quan pert vuit duros o cn guanya quinze o trentacinc, i el dia que en
guanya mil, si els mi! fossin dc debò, fins crec que convidaria a mig
Barcelona per l'alegria.

En tot se té de pensar en aquest món: cn els Ixms temps de la joventut, cn que el jugar es un vici lleig, encara que se jugui per anar a fer
una forada recullint a còpia cle mesos y dc cinc en cinc cèntims dels que
perden lo que cal per ia minestra i cl carril, i en els temps cn que. per
xacres o per senectut, tenim de mirar, sense poder-los ajudar en res, com
els altres treballen per ells i per a nosaltres.
La senyora dc qui'ls he parlat suara, res de xacres ni de senectut, gràcies a Deu, i entre el bon viure que té i el bon viure que es dóna, al vespre, després d'haver traquetejat tot el demati i d'haver fet saltar els
boixets tota la tarda, n'ha trobat cn aquest món ducs de felicitats. Tira
, - i
que !a toc. no rostant-li ni un meravedís les cartes!

Jo. aquí on me veuen, ni so! ni cn companyia cm sé divertir, i encara que tampoc sóc dels que gasten per tot dia ma! humor, quan les coses
no em venen a lo em tinc d'esbravar omplint fulles de paipers, que si
me les trefcaven polser em valdrien un presiri.
I es lo que'm deia al acte mateix do reb're la carta que avui m'ha
pOSàt la ploma als dits; no fóra inillor provar si guanyés els mil duros
fent aquell solitari?
Però com ni sé de remenar les cartes, no ho he provat dc fer obra
d'aquest pensament.
Venia de fora de fresc: tenia macat el dit gros dc tant esclofollar atinetlles, i he mirat dc qucc'.ar bé amb l'amic López, que en aquesta temporada cada any per.-a en mi.
T fugint com dc la pesta del Marroc, que a la mateixa Esquella Cant
houa minyona. !i ha valgut ja una pila dc disgustos per mor dels d i Imixaüls, que devegades no saben on tenen la mà dreta, m'he proposat
ja des de la primera sucada no comprometre al ALMANAC per a res. Passant
per camí afressat, ni jo ni l'editor és fàcil que ens Irenquem la nou del
coll ni cap cama.
•
Es clar que a la policia del Arlegui encara no l'han sagrada a Aquisgran i que podria esbravarm'hi una miqueta.
Però, dat i beneit, ja al asscuro'm hc pensat: deixa-la que s'ho comiiongui com pugui la bona gent ami) la lladrcgada que ens ha caigut damunt ; deixa que s'esbossinin els del Sindicat Unic i els dc) Lliure.
Pic de bossa no es mortal, i si cl lladre, després de robart-ho tot. et
deixa amb la camisa i els calçotets que portes, pensa que Adam, al Paradís, no en duia de camisa ni de calçotets. 1 agraeix.!i a! lladre el paper
ridícul que t'ha estalviat no deixaiU-te nuet entre tanta gentada com passa
a mig dia per la Rambla i entre tanta policia com pardalcts hi ha al
hivern al seu arbrat.
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I com tampoc és cert que" tots els que cauen ferits de bala morin al
Hospital Clínic, i com els dels dos sindicats s'assemblen oom ducs gotes
d'aigua quan combinen una vaga, lo millor de lo millor al meu entendre,
és 4e'xar passar els anys, que cl temps n'arregla moites de coses: moltes
més que les lleis- que fan el Congrés i el S lat. i que el rèi firma a ulls
clucs i així que les hi porten els comissionats de cap de brot amb gran
cerimòniaLo mejor de los dados es no jugarlos- Ja em sembla haver-ho recordat un altre cop.
Lo millor de lo millor de les cartes és jugar-hi un contra un mateix,
i si pot ésser tenint-ne un altre a la vora per ensinistrar-lo per quan ho
necessitiI ve't aquí com d'un no res se'r. poden omplir set fulles de paper,
quedant bé amb un amic de passada.
Som a darreries d'any; és a dir, que s'acosta ef temps de fer calendaris- I el calendari que jo faria, si m'ho paguessin bé, es que aquí, com
al Marroc, seguirem fent el ximple perquè no ens prenguin per savis.
Savi vol dir tonto als temps a que hem arribat, i aquí el mes tonto és
bo per bisbeAmb això, ja que tenim Sant Silvestre al damunt i que és tart i vol
ploure, plego pregant a Santa Rita. que és la advocada dels impossibles,
que tingui pietat' del-s minyons que han embarcat darrerament per acabar
de fer la conquesta que els hereus del Cid venen somniant fa segles.
No és ptr espalmar al món que els varen parir les seves marcs ?
P- A L D A V E R T V:

A UNA T E L E F O N I S T A
Cada cop que despenjo el receptor
per parlà amb un amic o amb un client,
em contesta vostè molt coinplasccnt
com si em volgués servir d'allò millor i
Jo penso: va. aquest cop no hi ha pas por
que no et serveixi llesta i amatcni,
i espero, confiat yi pacient,
qu'es posi' al aparell aquell senyor!
1 espero encara més, i no endevino
perquè amb tant d'esperar no perdo el tino!
I penjo el receptor; torno a trucar
"Que no em posa el s i s I r e s Sant Pere, rica?"
Pro sé segur que m'ha de contestar:
"Ja he trucat, ja, senyor'; pro comumca!
RAFEL

RIBA.

•

PALLASSOS, ptt Picarol

Fan rlnre als infants i somriure als vells;
persones senzilles I ànimes pures
s'hl embadaleixen com a criatures...
Aquells qui menyspreuen les seve-» postures
es potser que són més pallassos que ells.
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L'aventura

d'Alexandre

Al sortir de casa seva — l'Alexandre habitava en un plàcid carrer
de Gràcia — donà una .inquieta llambregada a l'horitzó, car l i tarda estava rúfola. La negra nuvolada que venia de part del Tibidabo el decidí
a agafar el paraigua, i .amb iias lleuger s'adreçà vers el tramvia de la
línia del carrer del Bruch — la més propera a casa seva—, per a apro. fitar aquella ta,rda lliure de dissabte que la setmana anglesa, establerta
anys hà' en el Banc on treballava, li deixava.
Pujà ad tramvia a la paraíla de !a Travessera, i no feia pas gaire que
aquest havia arrencat, que la pluja començà a caure çn gotetes fines.
' L'AlexàlKlrc s'alabà interiorment dC la seva previsora decisió d'endur-se'n el i«raigua. ço que li permetria d'éntrar a ia sala de billars del
Novetats a jugar la partideta dds dissabtes amb tres companys seus del
Banc sense l'engúnia d'arribar-hi mullat.
Al ésser a l'inclrct del carrer de Roselló, pujà al tramvia una noia
gentil, tl'uns divuit anys. No dúia paraigua, i això feià que/els seus
cabells castanys — uns cabells que al tocar-hi el sol devien semblar aurífics-— esdevinguessm com esmaltats amb puntetes de diamant. E l s
seus ulls, grans i verdosos, que donaven una inte,nsa sensació de poefia
a la seva cara pleneta i ovalada, reflectien com certa cngíniia. A la mà
_-hi portava un paquetet enTbolcallat amb paper fi..
• Des de la plataforma donà una mirada a l'interior del tramvia cercant
,un seient no ocupat. No n'hi havia cap. Alexandre, a qui la figura de
la noia li prodúi una viva i dolça impressió, i essent de natural generós
i urbà, sentí l'impuls d'alçar-se per a oferir el seu lloc a la noia gentil
del paquetet. Mos, no deixà de pensar que, d'oferir-li i acceptar-lo, qui
gaudiria de la seva companyia, i qui sap si de la seva conversa, fora
un altre jove que seia al costat d'ell, i que amb la seva pipa i les seves
ulleres verdoses, tenia, segons Alexandre, un insoportable aire de fanfarró- Él jove aquest esguardà, i amb cobdícia, a la nova passatgera, i
segurament que amb gust li hauria cedit cl seu seient si no hagués siguçque pel seu cap' hi passà exactament cl mateix pènsaraent d'Alexandre;
així. ho demostrà ima furiosa miraida fjue li nirigi. que sçmblava que li
digués en tò imperatiu: Aixeca't, homel
Mes, aquesta vegada Alexandre resistí entoçudidament-. No hi valgué
.a violència moral que amb son mirar li produïa el seu veí, ni la seva
, galanteria innata, car en qualsevol altra ocasió hauria estat amatent en
ésser el primer en- oferir el seu lloc Aquesta- resistència passiva d'Aiexandre i uns somriures irònics que dirigiren al jove de les ulleres verdoses
i de la pipa unes elegants senyoretes que ocupaven el banc d'enfront
d'ells dos, i que amb la seva fina percepció femenina endevinaven tot.
ço que passava, obligaren a a!çar-se ben de mala gana al joyc esmentat,
remugant a la noia uns inintel-ligiblcs mots d'oferiment que ella acceptà
amb un somriure tot just dibuixat, però que als ulls d'Alexandre féu
que aparegués el rostre d'ella com una visió divina.
AI seure ella al seu costat, cl galant Alexandre es cregué obligat de
' disculpar-se a la nova veïnota:
—Dispensi, senyoreta, si no he estat jo cl qui s'aixecat a oferir-ü
el seu seient, cosa que mai faig si hi ha una senyora o senyoreta de peu
dret;, però em sa'bia tan de greu que vostè s'hagués de sentar a! costat

-
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d'aquell jove que amb el fum de la seva pipota l'hauria molestada de
tan mala faisól-. Jo ja esperava que s'aixequés ell.La noia mirà a Alexandre, i semblà quedar convençuda de que parlava
arrib sinceritat- De totes maneres — oh adorable crudcltat femenina I —
etojoctà, amb l'intenció segura KIC divertir-se" urias tniqurta amb la visible
turbació d'Alcxàndre:
—No fumava pas...
Mes. Alexandre no havia pas perdut del tot la serenitar, i !i digué,
atançant-se una miqueta més an ella:
— E s veritat que dúia la pipa apagada; però l'hauria pogut encendre... I si r.o l'hagués encès encara hauria estat pitjor, perquè llavors
vostè hauria hagut d'aguanCar l'intolerable olor del tabac apagatL a noia, decididament, volgué ésser .amable.
—Ah. sí, amb això té raó, i aix! li agraeixo a vostè, sincerament,
que no s'hagi aixecat. Però, si el jove de la pipa no hagués volgut oferir-me e! seu lloc, què hauria fet vostè?
Alexandre sentia una sensació deüeiosa escoltant la veu amabi'.íssima
d'ella. L i plavia que fós curiosa. Amb les noies desconegudes, si són curioses, no és gaire difícil iniciar-lii una conversa- Respongué:
—Oh; jo hauria complert amb cl cicure que tenim els joves d'ésser
galants amb les daiiiisc!-lej, i més si són tan maques com vostè,..
Ella va somriure. Semblava complascuda. E l l continuà:
—Jo li hauria ofert el meu seient, a l'ensems que li haguera advertit
els perills que hauria corregut d'accepiar-lo. I cregui que els hi hauria
pintat amb colors molt negres, per tal que vostè no l'hagués acceptat i
hagués romàs a la plataforma, perquè el meu dalc, senyoreta, !i confesso, era estar al seu costat-.
»•
E l tramvia havia arribat a !a Plaça d'Urquinaona, Aquella pluja finissima del comei-.çament del trajecte, ara quèia forta i abundosa. Là
veïneta d'Alexandre es decantà a mirar la Plaça. Estava enguniosa- Alexandre es fixà novament en què ella no dúia paraigua. Instintivament
guaità el pentinat d'ella, curosament estarrufat, i l'impuls generós del
seu cor tornà a inanifestar-«e sincerament:
—Oh, i veig que vostè no dú paraigua! Com H quedarà aquest pentinaí tan adorable, tan bé que li escau així estarrufadctl
Aquesta reflexió produí en ella un fort efecte. Tot acariciant-se els
cabells, com acomiadar.t-se del seu pentinat, en el qual segurament Iw
havia esmersat mitja horeta ben macisa, digué amb rcsigriació:
— A i , si I Que hi farem I
—Còm, què hi farem! — diqué Alexandre decidit—• I que no'n
porto jo de paraigua? 0 es que vostè cm creu tan inhumà de permetre
que mentre jo, un jove amb salut a prova de bomla, vagi a cobert de
la líluja. tot cofoi amb el meu paraigua, una gentil i delicada damisel-la
com vostè vagi per aquests mons tota mullada? Jo i cl meu paraigua,
senyoreta, estan rendidament, obligadamcnt, però ben gustosament, a la
seva disposició. I si vostè creu que amb aquesta hi pot havep la més
mínima molèstia per a vostè, suprimeixo del susdit oferiment la part
que es refereix a la meva persona, deixant solament en ferm ço del
paraigua. Jo ja aniré a darrera de vostè a discreta distànck—Oh, no, ca — digué ella—, no'm pot portar cap compromís que.
vostè vagi al meu costal- L i dic això únicament — afegí amb tò seriós —
perquè d'acceptar jo' l'ofrena del seu paraigua, tampoc puc consentir que:
vostè es mul·li—Així, doncs, vostè r.o té promès?...

-
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—No — ella respongué, potser amb un deix d'anyorança—. En tenia,
però fa quinze dies que hem renyit. M'en feia masses, sap? Darrerament
vaig sapiguer que tenia una altra promesa. Precisament ens hem citat
per tornar-nos. les cartes en un bar de la Plaça de l'Angci- E n aquest
paquet hi han Ics seves. E l l em tornarà Ics meves. I llestos L .
Alexandre sentia des d'aquell moment una profonda indignació contra
l'ex promès d'ella. Ella! Tan maca, amb aquests ulls verts. tan gransaquesta cara tan fina, aquest cabell tan rioler, aquest cosset tan gentilfesim i
Veritablement el bonatxàs d'Alexandre no podia capir de què en el món
hi haguessin homes tao malvats.
Restaren entesos. Lcocàdia — a la fi pogué sapiguer que ella es dèia
aquest nom tan armoniós — i Alexandre aniriea junts fins aprop del bar^
Llavors se separarien, car ella volia demostrar que tenia més dignitat
què ell, l'infidel, i no volia entrar a l'establiment anant ja amb un altre
jove, al cap de quinze dies d'haver renyit. Alexandre podria arribar després'i esperar-la en el mateix bar, tot prenent una soda, i quan ella hagués sortir es trobarien de nou al trencar cl carrer de Ta Llibreteria, ééS
de ou ell l'acompanyatia firis al tramviaBaixaren a la Plaça de Santa Agna quan la pluja, per sort. no era ,
•tani violenta. Durant cl cami. Alexandre, curós de cobrir a Lcocàdia
amb el seu paraigua, no's preocupava de quedar mullat. Kl cor fogós
d'Alexandre estava enamorat com un foll, i l'amor no solament ens fa
cegos, sinó insensibles a les violències de mare Natura.
A -Tésser aprop de la Plaça de l'Angel, es deixaren, prèvia una afectuosa esíreta de mà que Alexandre hauria fet interminable. Romangué
dos minuts en una escaleta i — tal com havien quedat — entrà al barprocurant dissimular la seva emoció, i s'assentà a «na taula de l'extrem
oposat a la que estaven Ixocàdia i el seu ex promès.
Alexandre demanà la soda i es tragué de la butxaca un periòdic esportiu que provà de llegir, inútilment, perquè tota la seva atenció l'ocupaven '
ells dosDes del seu lloc observà com Jxocàdia, amb energia, si bé a mitjà
veu, amb paraules mig ofegades pel sentiment, apostrofava al seu infidel
amadorT I veia com l'altre, amb hipocresia refinada, procurava amoixarla! E l malvat!
Alexandre s'apenà profondament al veure la cara queixosa d'ella,
i s'indignà amb els mentiders esforços que feia ell per a calmar-la. Però
la seva indignació pujà de punt, íent-lo posar en extrem nerviós en la,seva cadira, quan observà que dels ulls d'ella en brollaven llàgrimes. Ale-,
xandre j a quasi no's podia contenir, i sentia uns indomables esforços d'agafar pe! coll a aquell traïdor i escanyar-flo- I els ulls d'Alexandre també
s'humitejaren...
A la fi vegé com l'enganyador aimant havia conseguit fer posat
tranquüa a Lcocàdia. I ara, Alexandre, en lloc també de tranquiliuar-se
es sentia neguitósSi. Lcocàdia estava tranquila- Ja somreia. Leocàdia i el traidor somrèien junts, i es parlaven junts, nvxt junts-.. I fins es miraven, a ell, i
tèien! Oh, si, ho veia bé, es rèien d'elll.A Alexandre se li encengué la cara de coratge. De coratge i de vergonya. I buscà la seva salvació extenent tan ample com era aquell pe-riòdic que no llegia, amagant-hi la cara.
Però aijíí i tot' veié passar pe! seu costat, agafats del braç amorosament, el traidor i l'enganyada. I passaren oblidats completament d'ellsense que ella li dirigís ni una vaga mirada!
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N •; Alexandre deixà uça moneda de plata a la taula í sort! del bar. En•'cara queia aiiuclla pluja fina. causa dc la seva mala astrugançaI encara, al sortir dels billars de Novetats, on Alexandre anà a cercar
~'kbKi a la seva avèntnra, els companys se n'hitrèien perquè -no havia encertat cap carambola! ANTONI CONSTANSA- k
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MACO
Lema: Jo-

, Si, senyors; jo ja ho sabia
que cl ser maco, fi i atent
mote inconvenients tenia,
i que essent-ho jo, 'm veuria
perseguit, conlinuamcnt,
Mes, volgué la meva mare
que el seu fill sigues bufó,
i aquí'm tenen, que a hores d'ara,
per la meva hermosa cara tinc d i gustos de debò.
Ja, de jovenet, les nenes
- em deien "el serafí",
• i h'hi havien a dotzenes
qiie només \ K r mes meleneS
es vóHen casà amb mí.
l'erò, qnan arribà "hora
de poder fer casament,
vaig fer noces amb l'Aurora,,
que era una pentinadora
del carrer del Parlament.
Ja casats, nostra botiga
s'omplia cada matí. .
I ençar que immodèstia siga,
les dones, no cal1 qqc ho diga,
venien només per mi.
Perquè, algunes, quan entraven,
si no hi era aquest bebè,
desseguida rondinaven...
i moltes se'n entomaven
sense
'.i ps<.:i-b) bé!
Per'xò jo no me'n movia,

i si bé era empipadò '
està allí tot el sant dia.
m'hi estava, doncs sabia
que el negoci el dúia jo.
I demés, que m'agradava
observar, fent el distret,
que alguria dona'm mirava', •
i amb entusiasme exclamava :
—Caram, sembla un angèleti—
I sentí alguna senyora
que lloant-me, fent-ne abúsj
!i deia a la meva Aurora:
—Té un marit, pentinadora, .
que sembla un nyinyo ÇBSÚ.':!—
De tot això ique ara explico',
deu fè, aproximadament,.
uns vint-i-cinc anys... i picoPerò, encara justifico
que sóc herrnós igualment.
Mes, ma hermosa". i fina cara
i els meus somrosats colors,
que han sigut i són encara
forgull de la meva mare,
i que fan patir tants cors,
'han fet que amb la meva espo.-a
no poguem mai junts sort!,'
perquè és ella tan gelosa,
íine la posa n.^It n.rviosa
que tothom es fixi en mi.
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I això que ella no és malota;
n'hauria d'està orgullosa,
però, vaja, al costat nieu.
per passar-se de gelosa
desseguida tothom nota
em tracta com a un noietque té cara de... carota, »
I és per'xò que'es mor de pena,
i jo, d'angelet de Deu!
i pels gelós, crida i gruny...
I la meva pobre esquena <!•
Esclau de sa gelosia,
si la veieu, la tinc plena
no'm deixa donà un sol pas
sense venl en ma companyia; . 1 de senyals de cops de puny!
i empenyada en tal mania,
• • •
'
ni al balcó puc treure el nas.
Doncs, si'l trec, 'm mou bronquina, Nenes que sou casadores :
si us proposen un marit '
i'm dtu, sense ésser vritat,
de faccions encisadores,
que'm fa senyes una veina,
que el contemplin les senyores
que és més prima que una espina
pel seu tipus exquisit,
i roés lletja que un pecat.
.Si'm faig la clenxa, s'enfada;
no accepteu les llurs ofrenes,
si m'enipolvo té que dir;
doncs, tingueu la convicció
que m'arrissi, no li agrada,
de que no us mancaran penes,
perquè diu, la ma'Jpensada,
si us caseu, solteres nenes,
que ho'faig per fer-la sofrir.
amb un jove hermós com jol
E n fi, que la meva esposa,
que de veure'm tan guapet
VICENS ANDRÉS LLOBET-

DECORACIÓ, dt Maurici Vilumara
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Lluminetes
La disciplina i la moral són armes invencibles.
II
La persona que li prenen el pèl, generalment dóna motiu ensenyant
primer la cèba.
III
Jamai en un carrer mal empedrat hi he pogut caminar, bé.
IV
L'ambició és cl butxi de totes les virtuts humanes.
V
Al camí de la ventura s'hi troben molts sacrificis.
VI
L'imbecilirat és patrimoni immortal dels nomenats busca-racms.
VII
Com més gran és !a comoditat, major és la molèstia.
VIII
L'adulteri és el principi del desahuci del amor.
IX
L'oporiunitat és el mitjà més eficaç per a aconseguir.
X
v
Ouan plou hi ha qui es recorda, llavors, de les canals importunes.
VÍCTOR CANIGÓ.

V

V

V

Els últims consells d'un viatjant
Quan vegis a un client que mentre li fas l'artide. fa més de tres
badalls, plega la parada, que li fas nosa i no't comprarà.

•• •*

%

• ',

•

*

Davant deds companys del gremi, pirocura 'escoltart que sempre «n
sabràs alguna de nova,

• **

Pensa que el client sap.'quasi sempre, mes ell de comprar que tu de
vendre,
.

** *
- Per llest que siguis, qüan tu et despertes, el client ja fa rato que
està aixecat.
* »*
Recorda't que el moviment es demostra caminant.

• **
1 a dormir ad l!k.

RÚSTIC
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• L E S RAMBLES I E L «METRO», per Opisso

3
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Aspecte que presentarà la gran artèria barcelonina quan l'empresa deíMetropolità l'hagi oberta en canal amb el benaplàcit de l'Ajuntament.

106

El casament de Sor Agnès
l.'Enrk vivia feia temps una vida de constant disipació. Des <k que
•el seu pare havia mort deixant-lo hereu d'una faulpsa fortuna, s'havia
er.tregat en cos i ànima a disfrutar del món, com ell deia, sense que
valguessin per a posar-li fre els afinats consells de^ la seva'família, que
s'esparverava cada vegada que coneixia ur.. nou escàndol donat per ell
.amb alguna cocot de Jes més en boga.
A la penya d'amics que l'Enric freqüentava es parlava de l'organització d'una gran excursió en auto a Tarragona, amb la col-laboració
de lo mes distingit del mon femení que ells freqüentaven.
I arribà el dia, considerat com un grar. esdeveniment, ja que segons, i
•ells,; i així ho afirmava amb més fermesa que ningú l'Enric, seria la .
•sortida projectada el tema obligat per un quant temps de totes les reu- •
rhions aristocràtiques, que ho comentarien amb esgarrifances de vergonya,
per a amagar així l'etiveja que els hi tindrien.
Aquell dia de bon matí sortiren'amb quatre autos vers els voltants "
-de Tarragona, lloc on s'havia de fer el dinar, i disposats tots els seus ocupants a passar un verdader dia de camp, cercant el contrast de la poesia
que constantment ens ofereix mare Natura, amb el materialisme de que
estaven embuits els excursionistes.
E l dinar va ésser opulent, un dinar de prínceps, com deien tots eutre-,rialla i rialla, tot vessant alegria i vi, companys ir.separabcs d'aquella
caravana pagana.
Després del xampany i els licors s'anaren transforinant els semblants
d'alegres en eròtics, la luxúria brillava en els ulls de tots, els llavis ressecs semblaven borbollejar foc, i triomfà una vegada més el vici en forma d'aristòcrates i cocots. convertint-se aquell lloc admirablement bell
en una assimilació d'atri romà en plena orgia.
Fou ja a posta de sol quan resolgueren, tornar a Barcelona, i, comple-, í
lament ubriac, l'Enric proposà una juguesca: en lloc dels xofers agafa- .
rien ells els volants dels autos i el que primer arribés a lloc guanyaria
'rail pessetes que pagarien entre els tres restants que portessin cotxe.
No cal dir que els demés, tan ubriagats com ell, acceptaren' la juguesca,
i arrencant tots a la una començà la lluita,
L'Enric amb el seu magnífic Hispano, prengué ben prompte la davantera als demés, mes' al arribar al tercer viratge de les costes de Garraf,
com no tenia la seguretat necessària degut al seu estat, virà al -revés,
anant-se a estrellar l'auto en una de 'les roques- E l moment va ésser de
pànic indescriptible pels demés que també iDsegurs de ço que feien pararen llurs cotxes com pogueren, oferint-se enfront d'ells una escena ben
llastimosa per cert- Tots els ocupants del vehicle que guiava el pobre E n ric havien sigut llençats a força distància, restant en terra immòbils,
tots ensangrentatsUr.s pagesos de per allí als voltants, que vegefen la terrible escena,
corregueren. a cercar auxilis pels ferits, arribant als pocs moments amb
- -el jutge i eJ metge de la propera via de Sitges, Examinats que foren Un
-per un, observà el metge que l'únic que donava senyals de vida era l'Enric, que presentava magullament general i commoció cerebral, emperò
cor encara alentava.
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Ells demés infeliços que moriren, potser més'del ensurt que dels cops
rebuts, siguíren portats a! dipòsit judicial a disposició de llurs famílies
i l'Çnpic fou portat amb totes les precaucions que el cas requeria a l'Hospiüal de Tarragona, i el reste d'excursionistes retornà a Barcelona, maleint l'hora en que se'ls acudí la juguesca i pensant, segurament, que
potser- se'n parlaria massa d'aquella excursió, i ben diferent del tó en
que al anar-hi pensaven que seria començada.

.
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En un llit polit i bans :'.c l'Hospital de Tarragona, hi restava immòbl·l,feia tres dies, l'Enric, lluitant entre la mort i la vida; i al seu capsa! hi
havia quasi també immòbil, examinant els gestos més insignificants del
malalt, una d'aquestes dones que Déu ha creat pel bé de l'humanitat:
Sor Agnès.
A l quarï dia el pacient tombà per bé', i els seus llavis començaren a
desgranar de tant en tant mots incoerents, ja que semblava que el seu
inteleote hagués despertat en c.l moment •precís de là catàstrofe- Uns
noms de cabarets es barrejaven amb els dels seus companys; estava en plé
desvari, i per çó que digué la monja que el cuidava va enterar-se amb ds
detalls més minuciosos de la vida íntima del ferit.
Feia dies que el seu estat ar.ava millorant i .el seu cervell s'anava aclarint per moments. I fou aleshores quan Sor Agnès aprofità el temps per a
inculcar cn la ment de l'Enric la necessitat imprescindible de guiar ia seva
vida per una nova ruta de descans i penediment pels malfets comesos i
tornar a la vida del bé i de d.a llar.
•
Era hermós sentir les santes i atinades paraules que els llavis de Sor Agnès desgranaven quasi al mateix oit de l'Enric, que plenes de la pròpia <tiscrcció d'una religiosa, no dcixaveD p'as dc condemnar severament
e1!- comportament de tot home que com ell caminava a passos agegantats
per la devallada de la perdició.
I aquells consells tingueren afortunadament ressò en l'esperit, ja bo
de sí, de l'Enric, al extrem de que mantes voltes havia fet espurnejar els
seus ulls, i l'Enric anà agafant afecte an aquella religiosa, fïns al punt
que li semblaven insoportables i monòtons els moments precisos que ella •
tenia dc deixar-loPer fi arribà la convaiescèucia, i llavors ja no era al capsal del llit.
sinó apoiant-se cr- el mateix braç de Sor Agnès, que escoltava passejant
pels jardins de l'Hospital, les plàtiques de la que ell ja li deia L'àngel de la
guarda.
_ _
t un dia assentats eh un dels bancs del jardí, i després d'haver escoltat
atentament l'exempüe nou i edificant que cada dia li explicava ia monja,
ell va preguntar-'K;
—li voleu dir que estant sol com estic, no tornaré a caure en ia temptació?
'' ': ' V': V
i
' , .
• —No m'heu dit mantes voltes-que teniu família? Doncs per què'no hi
viviu ?
•. . •
— E s que no puc avenir-me amb la seva rigidesa.
—Doncs aleshores heu de tenir força de vohmtat.
—Força de voluntat, dieu?—reprengué l'Enric desseguida-—Ho confesso, no en tinc; si els que m'envoltin són bons, jo seré bó. si és al contrari, seré dolent, la voluntat dels altres domina la meva.
—AJeshores—digué Sor Agnès, apura.ní l'últi.m recurs,—feu l'es-
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forç dc cercar entre, les'vostres relacions, que per lo que veig son nom;
broses, algun ser bò, que ajuntant-lo a vos per tota la vida, iwg'ieu consCítuir una llar ditxosa i tranquila, amb uns íiílets que manyacs i( joganers vos envoltin, disputant-se les vostres carícies—I en dir això va posar tanta, força i veemència .cn les seves paraules, que l'Enric se la
mirà al mateix -temps que ella acotava el cap pensativa i amb les.galtes
rr.Togides.
•
Deí-prés d'un moment dc pausa, ell contestà;
—Potser tingueu raó, Sor Agnès, •però era teano que l'únic ser que podria proporcionar-me la ditxa dc que'm parlàveu suara, es quasi un impossible per a mi.—I després de meditar, un moment, s'alça del seient
-afegint:—En fí. Déu guiarà el meu destí, i de la seva bondat espero obtenir ço que fa dics penso alcançar.
Én dir això, s'allunyà pausadament, mentre Sor Agnès pensava si
l'enigma dc .les darreres paraules de l'Enric eren el bell reflexe del seu
propi pi-nsament, i aixecant-se també s'encaminà a la capella de l'hos- ; pital per a "demanar perdó al bon Déu del mancament mental que acabava de ferm
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Faltaven ja pocs dies per a que els metges donguessin d'allta a l'Ennc.
en els precisos dies en que ell bauria volgut ésser al principi de ki conr
valescència.
Bl séu pensament donava voltes i més voltes girant sobre un mateix
"

•".

•

'

.

•

.

L ' A M O R O S A , pec X.

-Què hi faré, pobre de mi, si no sé tenir un -no. per ningú?

•

;

:

— 109 —
assumpte, el seu verdadcr amor- Aquest pensament absorvia tota la seva
atenció, ja que, segons ell, estava enaimorat de lo impossible.
Por aquells mateixos dics Sor Agnès no es sentia pas del tot mestressa
del jeu cor. Als primers moments va creure que era la mateixa fal-lera "
que tenia de sacrificar-se, ç o que !i havia fet pensar en salvar l'àn-ima
de l'Enric siguent la seva esposa, mes, quan sapigué que als pocs dies devia
.sortir ell de l'Hospital, el- neguit que d'ella s'apoderà no va deixar-li pas
Hoc a dubtes de que era un altre sentiment, tan pur com el primer, cl que
el seu cor sentia, i àles'hores comprcJigué ben clarament que era l'amor el
qui havia trucat a les portes del seu cor; i corregué a pendre consell del
seu confessor.
Ko sé ço que el pare confessor de Sor Agnès devia accnsollar-li, però
• a l'endemà mateix i en el passeig de caila dia acompanyant a l'Enric, que
dit sigui de pas encara coixejava ui: poc, ella li digué serenament:
—Precisament,' segons tinc ectès, cl dia en que deveu deixar l'Hospital és el dia que jo dec renovar els meus vors o deixar d'ésser monja.
— I podeu deixar d'ésser-ho? — preguntà l'Enric com si acabés de sentir
- ço que ell mai podia imaginar-se.
Aleshores Sor Agnès li explicà que elles podien, cada cert r.iúmero
d'anys i al renovar els vots, deixar el convent i l'Hospital i n.1 integrar-se
a la vida. No cal ddr que mentre durà l'explicació li semblava an ell
que ©I ce'l se li obria per moments enfront seu, i era tanta la jòia que
' sentia, que on acabant ella la seva explicació aquest exclamà:
—Així. Sor Agnès, vos prego, en nom de lo que més estimeu, que
arribat aquest dia vos^ reintegreu a la vida i llavors vos .diré quelcom
que avui callo per respecte aïl vostre vestuari, però que a ben segur compreneu perfectament.
—Crec compendTc-'Us i vos agraeixo el vostre respecte, i aprofitant
«1 vostre consell deixaré la toca, ja que crec molt me plaurà me digueu
aleshores tot' ço que ara calleu.
I donant per acabat cl passeig, es retiraren; l'Enric a pensar mentalment amb els preparatius de la seva ventura i Sor Agnès a pregar davant
l'imatge del Crist Crucificat per la seva felicitat eterna-

ims.
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Al cap de poc temps es celebraven les noces aristocràtiques de l'Enric amb la que fou Sor Agnès.
J A U M E D I V I TOLDRÀ.

MODEST
Si Saturn es fes humà,
Sense dalla, prò amb pinzell,
semblaria cl mestre Urgell
i amb cronòmetre a la mà.
Les donava per pintar
al estil dilecte d'ell,
algun claustre, algun castell,

URGELL
un cloquer o uc vell fossar.
Els paisatges solitaris
que l'Urgell pintà amb sa brotxa
fan sentir dolç desconsol.
I amb sa ploma feu desvaris
d'el-legia quc's derrotxa
amb penombres, sense Sol.
RADIUM

,

-

110

S E N E C T U T , per

-

Mateu Balascft

-Tan mateix, potser no em sentiria tan vell si hagués ensopegat amb una.
dona mÈs bona
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Les dames voluminoses
Lema: Anotacions humorútiqueí
Una ullada retrospectiva a la Història. — La valor universal del volum
femení — Breus divagacions sobre cl Cubisme. — L'enigme de la
cotilla^ recta. — l.'Bstat-Cendarme i un nou punt d'obir. .— Conseqüències de la pèrdua del centre de gravetat en les dames voluminoses. — E l plany d'un cavall decadent. -.- Consideració filosòfica del
tríptic "Moral, Calor i Escots". — Contrallum elegíac. —-Dels diversos sistemes amprats per a aprinuir a una dona voluminosa. --Acabament.
;->• " -..
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I

' Una ullada rctrospceliva a la Història. — No hi ha res com la cultura'.
Avui s'ha de saber força si cs vol quedar bé amb tothom. Però no hi ha
res que'ns amoini tan com, per a arribar a savis, tinguem de visitar cantes
biblioteciucs i remenar uns munts inversemblants de llibres.. À.ra mateix,
disposant-nos a descabdellar cl tema de "Les dames voluminoses", no feni
més que butzinar. Cerquem dades a l'Història del Món, ullejanl frenèticament textes honrats i deshonrats i no hi ha manera de trobar ni
la més .petita solució a aquest problema: " Kva. era grassa o prima?" La
Bíblia no en parla enlloc (tanmateix, quina badada!), ni tampoc cl Koran. ni el Talmutt... Es dolorosa aquesta iallcnça, essent publicacions
rar capdaJs en assumptes d'alta investigació crítica I E l cert. és que d'Eva
ni en queda rastre... han passat tants anys I Malgrat aquests esculls,
hom ha deduït que si bé el tipus d'aquesta senyora ha romàs sempre ignorat, bo és fer avinent que Deu, quan la va pastar, s'hi mirà de serio, i
conten les cròniques israelites que allò era una veritable filigrana dc
dona... Ergo, no deuria ésser ni boia ni fideu: una persona que estava
. bé. Mes, no durà gaire aquesta perfecció que nosaltres aventurem, a la
perduda. Car (i ara sí que hi posem e' coll), així que Eva va fruitar. de
dones grosses n'hi hagué per tot. I^o més curiós del cas, és quc'J mateix
s'ha repetit de llavors ençà. Dinen que Darvvin, en observar aquest fenomen estacionari, tingué una enrabiada de mort. D'això en va fer l'ànec,
perquè li rirava en orris la seva gran teoria de l'evdlució. (En pau descansi
l'anglès del mico).
II

.

•

L a valor universal del volum femení—Enc que sigui migrada la llum
que l'Història dóna al nostre tema, hem vist ben clar que la valor universal del volum femení s'ha cotitzat tothora a l'alça o baixa segons e:
grau de civilització dels pobles. Els pobles oultcs avorreixen carns gonfla'des i exhuberàncies de budellam. Son més espirituals, més prims de
matèria, Els plau apallissar a cops d'estètica. I odien, encesos de l'santa
indignació, als l'obles que engreixen amb refinada cura a les fembres
llurs, esdevenint així atenent a Jubd immortal curandero negre, inefables setmmiers a rensams que les belleses més assassines- Quin mal gust,
però quin bon ull tenen els salvatges de l'Afríca i l'Occeania que gaudeixen d'aquestes habituds!
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Breus coiMnkiris sobre el cuWjme.—Aquesta ceba que ha grillat
en l'inquíl caparró d'alguns artistes,' jo la trasplanto ara de llurs
gargots inanimató. i 'l'empelto d'una faiçó plàstica al tema que vinc desbrinant,
E l concepte cerebral dc la forma cúbica és debades çoncebir-lo si no
tetaim davant dds nassos una dama voluminosa. Aquesta és una dama més
• baixeta que alta, amb tendència a la baldufa, amb galtes com mélooétsota-barba amb tres rcplans. clatell d'ensiamada mallorquina, sir.es com bots
infJats de vent, una panxa immensa digna dels darreres, i un datirere's' •
dignes d'ajquella immensitat, i, per últim, uns rems amb muscles dobles que
posen en l-idícul als del cèlebres caçaires de Tarascó. I tota aquesta baluer- ,
na humana que podés enquibir-se en una enorme capsa dc galetes. •
Heu's-aqui una representació ben pristina del cubisme. Moguts els elements esmentats per una bufera tramuntanal i un caminar feixuc i solemne, de cairroça, aquella imatge cúbica creada en l'inquiet caparró
d'alguns artistesj pren així tr.ets de vigorós realisme
Evocat el cubisme d'aquesta manera tan pràctica, hem endevina com
és inspirador d'una bullanguera comicitat. Una dama voluminosa fa"
riure amb entusiasme. Per què? Aneu a íaber-lio, exactament. L'avençar
majestuós d'ima panxa grossa i grassa, breçolada per l'innata gràcia femenina, ens pessigolleja tol' seguit la membrana humorística, i, al qui no
sap contenir-se, el fa esclatar en una simfonia inacabable de rialles.
E l fet resta constatat. I encara bnndem als psicòlegs l'avinentesa
d'esbrinar com aquest desgavell còmic s'accentúa molt més quan el produeix «na dçna i no un home.
IV
L'enigme de ia cotilla recta—Imagineu-vos una cotilla recta, Quar.
ja'la teniu ben imaginada la preareu de segur amb aire estu'lt. Ja 1K> veiem:
110 li otorgueu ni un bri d'importància. Doncs sou uns badocs estrafalaíis '
deixant-vos escapolir aquesta trata: una cotilla recta fa miracles- Així
ben rotund; i fa miracles perquè rebrega la substància de (l'ésser humà,
transformar.t-la de tal mode que concita a 'a suggestió. :
I suggestionants ens sentim de primer entuvi quantes voltes hem
conegut casolanament i folgada a una dama pròdiga de limfa; restant
estupefacte hores després en revcure-Ca navegant enmig del traut ciutadà, gairebé us diria eslbelta i lleugera. De retop, hom creu sofrir un efecle d'òptica, a poc, s'esvaeix el dubre i us venen uns tremolins de poltre
cn pensar lionradament com canvien de forma a'l sol alè del caprici objectes que confiàveu sotmesos al fatalisme de la Natura.
Tanmateix, una cotilla recta pei- crudel que sigui en funcions, és a
ultrança font sublim de profundes pensades. Quin màgic encís deu servar
una cotilla recta que, a una dama com un globus de paper tip de gas,
la fa devenir meravellosament comprimida?
v
L'estat-nendarme i un nou ptMt d'ubir.—No ens sabem estar de dir
que l'Estat ho ha d'atényer tot, ficar-se allà on no el demanin, envair fins
els recons més abscondits petjats pel civisme. Per tant ja que' cedim tants
mals de-cap a l'Estat, bo seria quc's cuidés d'estalviar els conflictes
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DEPLORABLE,

per iV.

Quan un arriba al teatre.

On ha de deixar el capell?

Potser aquí no lar* nosa.

hi
Just!

üoal!

A darrera..

estarà bé.

\
fi

Si

fos que rentusi^sme d'un senyor..

tu
•1 fa mulbc.
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ridics que una exagerada comblació limfàtica femenina pct crear al bon
ordre social- Que'ns apoia el sentit comú en afirmar el que diem lio palesa
ol fot de que moltes pertorbacions ciutadanes son sagnantes per manca
de legislació- Verbigràcia: s'hauria de promulgar un Codi que s'intitulés:
"Reglament oel trànsit del volum femení en la via pública", i ur.a policia ben malcarada quc'l fes acomplir. Perquè no parlo en va. Gambeu
brunzent per una acera i de cop un embús vos atura- Immediatament
heu topat amb una muralla ambulant de carn. Pels costats d'ella els. transeünts s'hi engorgolen i vos fan impossible el passar. La tasca vos espera
i feu tard. Què fer?: cridar?, callar?- Al cap^dc mitja hora, (el carrer és
llarguíssim), vira l'embús per una travessera i avenecu ja lliurement bo
' i resant una llct.i.na dc fàstics en llaor d'aquell entrebanc.
No obstant al tramvia 'J'assumpte és més agut. Hem vist més d'un cobrador novell a frec de tornar-se boig de tan rumiar. Els iiassatgcrs se'l
miren amb un esíjuarti inquisitiu i solrnaguer a l'hora- Veraiment que és
cosa pintoresca veure un cobrador novell com, tot pertlent la serenitat,
només fa que comptar amb eils dits amb tímid dissimul. Es mira els bit.
llets, les mans, la cartera i els passatgers com cercant vagament qui lí
aclareixi un misttiri que el va colpint- Una dida gallega amb un nadó als
braços com un vedell, li vé exigint de fa estona nn seient- Cada cop
alça més la veu — una veu ronca dc peixetera irascible, — i quasi sacseja all sobrador em fer-fli remarcar l'antagonisme entre els 21 asientos que
anuncia el rètol i Ics "20 persones que amb positures rigfdes acaparen up
banc del tramvia curullat. E l cobràdor a la fi, en treu l'aigua clara
après de repassar cent cops les taules aritmètiques fonamentals. E s convenç, pterò. que'l conflicte plantejat no Cé remei- Una ferrenya menestrala que desplaça els llocs de ducs i pko roman asseguda com una balena en mig d'un jubilat esquifit i d'im intel·lectual revingut. L a dida
ja nb crida, branuila. Tothom, contaminant-se de irescàndol, es comença,
a engrescar. Tot fa preveure un desenllaç catastròfic. E l cobrador novell, esbalaït, s'arrecera com txa quisso faldiller a les cames de l'inspector que ara ha pujat. L'inspector té unes barbes patriarcals que garantitzen una germanívola avinença. Aviat la troba- Kn ei banc dels compromisos hi caça ur jovincel que viatja <ie franc. Fuig aquest, esbroncat, i la dida gallega obté la plaça, reposant-hi com reposa ona reina
en son sitial.,.
VI
Conseqüències de la pèrdua del centre de gravetat en les dones vohrminoses- — a) E l s sotracs de les cíirreteres; b) Els ulls dc poll; c) E l desmais ; d) Etcètera.
a) Les carreteres rumbegen de molts perills. Hom, tan si el porten com:
si cs porta- pot deixar-hi l'imegritat física en qualsevol ocasió- Per a la
nostra ruta. destriem-ne un dels variats perills dc les carreteres; el sotrac.
Ei sotrac té moltes virtuts: actúa com a soporífer, com a provocatiu,
per exemple, però també pol actuar com a causa immediata d'un W c radical M-es això del bolcar radicalment sols és possible d'una manera raonable quan el vehicle tstotja a una dama ben valinninosa- A-leshores, per
una llei molt inflexible que és dita "Llei de ta Gravetat", té lloc el tomb.,
perquè efl pes sense cl contrapès que suavitzi d sotrac no hi ha qui l'aguanti per més animals que tirin del cotxe 1 per més renecs i \ Mares de Deu:
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— 115 Santíssimes! que s'engeguin- E n conjunt, un carruatge en, posició horitzontaJ i xiribecs a dojo en pells i cuiros . I d sotrac pertorbador més
fondo encara, esperant dues coses a la vegada: un aïtrc bloc i d peó caminer que no ve maib) L'Astronomia pot ensepyar-sc molt eficientment i econòmica.
Només cal que ol professor o professora cúbics trepitgi cada dos dies els
probables ulls de poll dels seus deixebles i "ràpidament nomeni els estels
de la conetel-lació així prOjectatía. Res de móns de cartró i a3tres despeses canrincloncs. E l nostre iprojecce i forís. Del seu èxit en respon
la Pedagogia moderna, que ja és prou !
Í) No sabem quins són els desmais més comprometedors: si els de
. debò o els tràgics de per riure. De totes mianeres, a qui li caigui all dairtunt una desmaiada de proporcions colossals, que invoqui al Sant que
tingui més infJucr.da, si no vol morir d'asfixia per adofauncnt. Hi han
hagut fetes malhaurades que fan venir pell de gallina només de citar-ïes:
- Es conta que a Suècia cn J'any 18... un cavaller esdevingué quasi fransparent en esclafar-lo una senyora que d'una relliscada s'hi despe-nà com
a cal sogre. Elis demés casos que recordem ja no són tan esgarrifosos'
Però basten per a recomanar als polítics que comanden els destins sagrats de te nacions que si es captenen de minvar la mortailitat entre
llurs súbdits, cal que's privin els espectacles explosius, almenys a les
fembres de més de cent carniceres, car llurs aten-issaígcs aplombats i inr
terminables. requerint quatre o cinc metres d'espai, esmicolen un grapat
de naturaleses cristianes en un dir amén.
c) Etcètera. Aquest etcètera vos el presento com un sac sense tons
on el lector hi desarà aquelks petites anècdotes que sàpiga en relació al
• falliment del centre de gravetat en les heroincs del nostre estudi. Embolicaitt-nos com fa sovint E n Xenius, diríem: "L'etcètera és mcor.tingent.
La -realitat l'engendra i, si per accidens. la reaQitat és d caire susdit, l'etcètera s'insufla eternament en progressió geomètrica."
VII
E l pluny d'un cavall decadent.—En qualsevol estació allunyada de poblat «'.hi ha pacat un rrer.. D'dl on dcvalla calmudamení una fembra
opiulenta de palpissos. A travers de les fustes del reixat un cavall anèmic, alt de potes i costellam febeidof. reülla amb la mirada humida i engoixosa a la forastera que s'apropa. £1 tartaner, irabassut i romancer,
acull a la viatgera amb un somris d'esclau perfecte. Bl cavall cosseja les
mosques amb infinita desconfiança de sí mateix. I pensa, en tan s'inicia
un diàleg, darrera la tartana, de violí i contrabajx: " i Tant-se-val que'm reventi en la pujada dels Tossals corri m'esqueixi en la pendent de l'Olivera. Lo que és avui em moro! 0, crudoltat dds homes!... He sofert tota
ma vida el paquet aclaparador de l'amo i ara, a les meves velleses, trobarme en aquest tràngul tan..." E n aquest moment cl colpí un enèrgic cop
de corretja al ventre i tot dl—d ])obre caviall sense fè ni empenta—es
ser.tí hissat, corprès d'un espant frenètic. E l tartaner es penjà als braços
del carruatge i restablí l'equilibri tot seguit. Acaronà a fanimaJ amb una
moxaina ruda, li tustà les anques amb franquesa i d feu seguir, ara que
hi havia costa, remolcant-lo per les regnes- 1 lla tartana, com una palanca
que descansés en its rodes, començà a redcíar a capbuçons, grunyint que
era -un mal pressagi. S'oi una veu dç dins estant que's Queixava. B! penco,
absolutament desllorigat, formulà un per-sament terrible: — E n arribar al
pont, s'estimbarien tots plegats!...
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Consideració filosòfica del tríptic: "Moral, Calor i Escots"—No som
pas d'aquells que prediquem als quatre vents l'infonnallitat de la MoraJ
dient que és una mena de dèria que s'estira i s'arronsa com els acordeons
o be, com diuen alguns atmosfèrics, que imita al mencuri baromètric segons Ja sequedat i l'humilat dels costums. E r . protrestem, I sostenim, verds
de rancúnia, que ía Moral és immutable, verge de maleis intencions, sino
que hi ha vegades apar que'n tingui perquè cl dir de la gent n'hi atribueix. N'hi atribueix perquè vol lligar caps i no pot ésser. Vol lligar, per
txemple, la Moral i la Calor, que se la duen botada com gat i gos. L a
Moral tapa. la Calor destapa. Aquella és sèria, serena, ni sua. Aquesta,
en canvi, riu, és bajana i fa degotar al greix. Com aparellar a aquests mites tan renyits, tan malavinguts? L a Calor està farcida sempre d'impúdiqueis intencions envers la Moral. L a Calor té unes mans invisibles, diabòliques, que despullen a la Moral i l'avergonyeixen: la fan quedar migrada de roba en qualsevol alta temperatura. L a Moral i la Calor en toparse es treuen els ulls. s'ho dinen tot, suen, suen i infanten durant llurs
batuces a uns follets nomenats Escots.
I com s'atipen aquests follets arrapats a les carns de les dames voluminoses ! Els Escots, ben peixats de gosadia, es fan grans, amples i llargs
fins que no poder, més que quasi els falta pell per a eixamplar-se i estirarse. Tríptic incitador: "Moral, Calor i Escots.", Qui podés poematitzar-te,
cantar les teves qualitats i tares així que una dona ubèrrima ct performa
amb manyagueria quan talla un vestit i les tisores dever.en còmplices d'una
hipòcrita excusa de comoditat I Quins follets més aixerits, i agosarats i
temptadors que son éls Escots!...
IX
Contrallum elegíac.—O, maridet minso qui tens una muller esponerosa i geniüda, en quina hora trista del dia gemegues per ta dissort! Ja
sabem que ets una víctima epiteilàmica i que fins hi ha caps que fuges escales avall empaitat per tota mena d'esfcres culinaris I—ens ho ha dit la portera que ho sap tot—També sabem, o maridet minso I, que te l'estimes
molt a l'esposa, precisament en les estones més amargues del teu calvari,
quan ella ben servida es fingeix malalta per a no fer-te el sopar, quan ella
es baralla amb tot eil veïnat i quan ella sordeja vuit setmanes si no li compres aquelles polacres que valen un Perú. A la primeria, fas rebequeries,
t'engalles indignat i autoritari. Esvaïda fla turbonada, t'acostes amansit,
bo i prometent-ho tot a la teva ttrana. I pressentim llavors que aquesta
t'aculi talment com una Uoca a>! seu poll més desncrit. E s cert, o maridet
muiso, bon maridet?...
X
Dels diversos sistemes amprats per a amagrir a una dama voluminosa.
—'Per tal d'aconsellaT-vos amb pruija míaligna en assolir aquest tocom
hem fet per manera d'obtenir tres indigestions seguides, après de brutalitrar-nos aplaudint una oursa de brous i una sessió de boxa. Amb aquest
bagatge estem segurs que'l mag! ens dictarà despietadament.
Fins aquí vos hem parlat amb mires positives. Hem construït. Ara
hem de destruir, fer feina negativa. Les dames voluminoses son nocives al
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viure social: destorben, empipen, carreguen, Cal ajnagrir-les quan més '
prompte millor. Com? Hi ha molts camins. Diem-ne tres a l'etzar:
Rrimer—Fer-Jes anar en temps de pànic a Ics Rambles barceüor.ines.
Hom assegura que Ics corredisses accidentades són penyora d'csllbnguiment.
Segon—-'Prohibint els ascensors a les senyores de més d c . . . (tantes
carniceres)^ Les autoritats fixarien la taxa propícia.
Tercer.—Fundant salons de» gimnàstica on es practicarien amb fidelitat les convulsions més barbres, tals com los dances zuiús.
Per si fos necessari i ens ho demanés un organisme oficial de scA.
vencia, seriem capaços de teixir una xarxa d'iniciatives en aquest ram
que'ns valdria més d'un homenatge. L a gent, en adenança, ens creuria
il-lusos. Mes, així que veurien exhaurit aitlhuc l'engreixament absurd
" L a Nina Gorda", no hi hauria llorers a bastament per a abellir-no
I gastarien! més fums que una carlíonera.
Acabamenl-—I prou. Que les nostres anotacions a aquest tema fan
com les cireres dins un cistell- Pinsaiit-nc una, segueixen les demés. Reposem aquí. i mentre s'esmola J'engmy conjuminant "Les dames primes'
demanem plcmència a les voluminoses que acaben de pagar els plats
trencats...
T O M À S ROIG I L L O P - '

EL

RASPALL
Lema: Parlem-ne

Aguantant insults i injúries
una pila de centúries
molt abans de Salomon,
cert talent, qui no's nomena,
pulcre com una patena,
del raspall va dotà al món.
I a parfir d'aquella data,
per tots memorable i grata,
d'tm invent de tant servei,
ningú del raspall s'excusa,
i es pot dir que avui ja l'usa
des de l'escombriaire al reiL'inventor, segons s'explica,
i l'Història ho justifica,
ner logrà els seus bons anhels,
es valgué d'un tros de llima,
d'una fusta llarga i prima,
i una pila de rails pèlsAmb això formà l'objectc
que es mereix major respecte
del que avui li guarden molts.

ja que amb fets patents ens prova
que, passant damunt la roba,
treu el fang i treu la pols.
E l raspall, sabem de sobres,
el mateix els rics que els pobres,
' que és de molta utilitat,
doncs, amb ell. tant s'hi raspalla
nn luxós barret de palla
com l'esquena d'algún gat.
I.es po'acrcs i botines,
ja ordinàries o bé fines,
sort ne tenen del raspall,
perquè, untant-lo amb certa crema,
ell resol el gran problema
de tornar-lcs un mirall.
Qui té d'asstst! a un tiben,
O al Congrés, o al Ministeri,
o bé a acompanyà un difunt,
la cambrera n la minyona
li passcgeiï llarga estona
cl raspall pel Séu damunt.
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I així, net, sense una taca
ni als faldons de !a casaca
ni a l'abric, ni als pantalons,
surt de casa aquest subjecte
lliure del molt mal efecte
que sol fe el qui dú garrons.
H i ha raspalls en miniatura,
que són per la dentadura,
i el qui n'usa, té les dents
com les meves-., nacarades,
i les seves mossegades
són d'efectes contundents.
També n'hi ha d'altres maneres
' dç pèl de p o i c

Q U A D R O A L ' O L I , per E l v i r a Molgosa

singlà,

•Uns de formes molt grolleres,
sent raspalls d'aquesta mena,
els que ens passen per l'esquena
quan ens volen adulà.
E l promès, a! futur sogre,
raspallant-lo, a voltes logra
que aquest li asseguri el dot.

I la mare que es prou pilla,

raspallant, també, a sa filla,
fa renyir-ia amb el xicot.
A la viuda inconsolab'.e
que sofreix lo incalculable
en la seva viudelat,
les amigues que la volen,
raspallant-la, l'aconsolen...
perquè es torni a casà aviat.
•I raspalla el propietari
al qui no és gens refractari
a pagà el lloguer mesal.
I el barbè--. i la bugadera,
i el sereno, i la portera,
ens raspallen... per Nadal.
E s a dir, tothom raspalla;
vells i joves i quitxalla,
puix, per més que se sol dir .
que a n'el home això el degrada,
tots dem una raspallada
quan se'ns vol afavorir.
Jo mateix, i no m'ho callo,
què faig ara? Doncs, raspallo
molt dissimuladament,
per veure si aconsegueixo,
que m'otorguin, si el mereixo,
un bell raspallet d'argent.
E l talent, qui nos nomena,
pulcre com una patena
que i.nveijtà el raspall famós,
ben segur que ell pne es crèia

que obtindria llur idèia,

Cabells blancs, vells records

un èxit tan sorollósCom tamp'oc pensar' podia
que un famós doctor hi hauria,
nomenat, també, Raspall,
que dels metges fou l'enveja,
inventor de fer neteja
sense escombra ni fregall.
En. fi; no hi vull dar més, voltesPer mi, són uns poca-soltes
els que volen sostenir
' '
que el raspall només el gasta
qui té bona roba, i pasta
per poguer-ne presumir.
Doncs, estic en la creença
que una mag'oria immensa,
com jo estan ben convençuts,
dc que els que el raspall detesten,
a Ics clares manifesten
ser molt necis o nlolt bruts-Si, senyors, si.; tal com sona.
Més d'un home i d'una dona,
la pols treuen dels vestits
raspallant a cops de canyaI el qui és nèt, raspalla amb manya,
com faig jo,-, passant-m'hí els dits.
V I C E N S ANDRÉS

LLOBET-
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Mosaic
L'amfcició, més que defecte, és virtut. E l l a és qui vos atia, i m é s de
les vegades fa als tontos savis i ccmTerteix ais pobres d'esperit en homes dinàmics.

E l Congres és un teatre
on els nostres governants
representen la comèdia:
" L a deshonra nacional".

Els Tartarins
formen

de Tarascó, desgraciadament, a'n aquí, a Espanya,

llejjió-

Jo sé d'alguns que per vergonya es moren de fam; i els més, comerciant amb la mateixa s'enriqueixen-

Simbdisa ol nostre Estat
apocalíptic lleó;
sols .espanta les criatures,
llàstima fa, més que por

Deixem-se ja de aventures
i veíguer civilitzar...
Jamai la casa d'un altre
es proposi un arreglar.
Fixem tan sols la mirada
i erj lo molt que hi ha que fer
per desinfectar lo nostre
que més que casa és femer.

Lluitem, al Marroc, no per un ideal i l'afany de domini, sinó com a.
feudataris d'un Estat prepotent, vergonyós segell a que ens han portat
les tradicions de sang i el mancament de virrlidad de raça.
R. H O M E D E S

MUNDO-

m
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L A MONJA J O V E
Amunt i avall de! claustre, solitària,
una monja es passeja. L a quietut
tot ho invadeix. Sos llavis cap pregària
mormolen. E l seu rostre és abatut.
Es mitja ndt. Tot dorm i tot reposa
en la mistica pau del vell convent,
posant a dolls, damunt de tota cosa,
ombres de soletat i enternimentNomés aquella monja vetlla. So!a,
va esguardant; les estrelles cels enllà,
i sembla que l'esguard no l'aconsola,
perquè, de tant en tant, es sent plorà.
I es para de moment. I adalerada,
mt retrat besa, sanglotant son pitI espais enllà, punyent, dcsventurada
sembla s'esmuny la flor d'un bell dalit.
La monja és tota esbelca i tota hcrmosa.
Oh, com li deu pesar la soletai
d'aquell rònec convent, on s'és confosa
l'ànsia de jovenesa amb la pietat
del claustre, que al món diu la reverència .
d'un misticisme ungit de plè fervor
i que sols és la llarga penitència
d'un secret i crudel pecat d'amor!
FERMT P A L A U

CASELLAS-

En Sixt dels Morts
Hn una petita ciutat hi havia ott home popular conegut per E n Sixt
dels Morts.
x
Era un d'aquells tipus que la mainada els sol enrondar i fer enfadar
quan els veuen passar pels canrers.
_ Vivia tot sod en un piset, sota la teulada, i com erà sdter, ell mateix es cuinava i es feia el llit, quan no tenia mandra. s
Ningú sabia de què vivia, car no li era coneguda cap ocupació ni cap
fortur.eta de quals rendes podés anar tirant.
Vestia com un senyor tronat, amb americanes o jaqués regalats i barret fort negre, un xic massa enfonsat en !a closca, i duia un bastó que
no el deixava mai, amb un puny de cap de gos'
Hom el veia a tota hora com si fes vida "callejera", i sempre anava
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E l S GRATACELS DE NOVA YORK, per N.

tà

L'edifici municipal que domina el barri de Broadway.

amb aquell posat d'home tranquil i reposat, com si totes li ponguessin,
com es sal dir vuíg-annent.
L a seva dèria ora enterar-sc de qui estava malaJt i de qui es moriaQuan sabia que una persona sofria tal o cual malura l'haurieu viít.
esperant-se a l'entrada de l'escaJa i a toilhom que pujava interrògava
per l'estat del malalt, com havia passat la nit. quin metge l'assistia i a
quina farmàcia li despatxaven la recepta, car ell com a bon maniàtic
feia desseguida una sèrie dc deduccions fatídiques.
Toc era aparèixer al portaJ mig tancat d'una casa. anunciant Ja
trista nova d'haver-hi un difunt de cos present, com veure's la figura
d'En Sixt fregant-sc tes mans de content'amib d bastó sola l'aixella bo '
dient a tothom que passava: —Ja en tenim un altre!...
No hi havia enrerrament al que ell no assistís, fos qui fos el difunt,
ric o pobre, coiwgut o desconegut, i un cop despedit el dol, ell anava
al cementiri a veure com clavaven !a darrera pa-.ctatía de terra o de
ciment, segons que fos enterrat en la fossa o en un nir.xo. I quan no hi
havien malalts greus ni morts, anava a visitar an aquests cada dia, cap
aH tard, en cl cementiri, a rellegir les làpides que ja sabia de memòria.
Un dia es va enterrar a una vella soltera que no tenia parents i que
era tant maniàtica en ics séves coses com el mateix Sixt amb els mortsA l'hora de J'entcrramcut sdls In anaven dos o tres veins. En Sixt i un
notari prou conegut de tota la petita ciutat.
L a curiositat d'En Sixt havia dc satisfer-sc i preguntà an aquell

.'.

•

.......3

— 123 —

E L S G R A T A C E L S D E N O V A Y O R K , per ,V.

E l b a r r i g e g a n t e s c anomenat M a n h a t t a n .

senyor si era amiga seva la (iifnnta, obtenint secanwnt la seg-tient resposta :
—Vinc a complir un deure professional.
—Encara ho entenc menys—respongué estranyat En Sixt.
I no dtguent res més e! tNCad ni ctíntestanl a íes moltes preguntes
•que de tanl en rant li dirigia E n Sixt. la trista corrua, tan trist?i pel
seu migrat acompanyament com per l'acïe en sí, anava passant pels carrers sense que treguessin el r.as pel baifcó més que'ls eni!i)oderni.ts tafaners quan sentien dringar la campaneta que toca/va. el petit escolà de
sotana tacada de gotes de cora. en els enrerramentsA l'arribar al lloc ce cor.suctut en que's despedeix el dol, com no
hi havien parents, des'prés d'oir-se la veu greu de'ls capeHans que
entonaren. Ics ahsokesr es retiraren els pocs acompanyants quedant només d prop veí de 3a morta, cl nofa-ri i En Sixt, seguint tots tres
fins la darrera estada. Un cop allí, atens d'ésser ficada la caixa en
el ninxo, el notari es va treure una còpia de! testament que la difunta
havia otorgat pocs jorns abans de passar a millor vida i posant-se Ics
ulleres cl llegí cerimoniosa i parsimomosamem. amb la natural estupefacció dels circunrstants, sorpresa que augmentà molr més a l'erterar-sc que la difunta Ucirava cent pessetes a cada persona que hagués
acompanyat ci| seu cadàver fins al. cementiriLa deixa inesperada i insòlita causà una viva alegria an En Sixt i
aii veí que en definitiva eren els únics agraciars.
Després que tothom havia abandonat aquell tètric recinte. E n Sixt va
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voler fer companyia una estona a la generosa difunta i veient, un
ninxo obert al costat <tól que acabaven de tapar, s'hi ficà i allargassat
de panxa en baix restà bona estona meditant sobres la deixa impensada, a 'l'ensems que amb la seva dèria pels morts va vdlguer provar
en vída_ si hi estan gaire bé allí tancats, amb aquella horripilant quietut
Ensimismat restà esperant la fosca per si veia eixir alguna ànima,
quan j a ben esltrellat el cel o! una forta remor de passos. E r a d vigilant del cementiri que tenia per costum voltar ,per ell abans d'anar-se'n
a dormir, des de que feia poc s'havia encarregat d'aitail servei, per
defunció del seu antecessor. Lentament, amb el fanal encès penjant de
la mà esquerra, anava caminant en direcció allí on estava amagat
E n Sixt, i quan va passar davant seu, aquest iirrefkxivament va allargar un braç i estirant pel muscle al novell vigilant, li digué amb veu
ronca i cavernosa :
—Ja et tinc!
L a inesperada escomesa fou tant sobtada que el vigilant, cregut queera un mort qui l'havia agafat i l'estirava, caigué desmaiat— E i , soc E n Sixt.!—cridarva aquest.—1N0 tinguis porl
Però ca. res, el vigilant no retornava del sust. i E n Sixt un xic
espantat de'l que havia fet,, no gosava baixar dd sepulcre i fent el mort
es quedà quiet fins que, passada una estona; va sentir nous passos, que
eren del capellà, que, també proveit del seu fanal, anava a cercar al
vigilant, per no haver-ío trobat a sa casa i sabia que era l'hora de la
alcostumada visita- Al obirar el clergue el fanal a terra i .un home
agegut, hi va córrer per a socorre'l, mes en anar a agafar-lo, E n Sixt esporuguit va dir des del seu lloc:
—'Ha caigut a terra mort! No he sigut pas jol
Sentir eS capellà aitals expressions i tremolar corgelat, fou tot bu—Mossèn Ramon, mossèn (RamOBi soc E n SixC. No s'espanti- Que
no'm coneix?
—Ah, sí, ets E n Sixt. Ara et conec- Quina bogeria has fet? Què hi
fas aquí an aquestes hores? Baixa, que agafarem al pobre vigilant.
En- efecte, va ibaixar del ninxo i espantat com una criatura agafà
al vigilant pels peus mentre el capellà el duia ,per sota els Ibraços, i
l'entraren al seu departament, posant-lo damunt la taulaDesscguida mossèn Ramon agafà vinagre fent-Ji olorar el mocador
sucat i fregant-li els 'jtósos ictenta-va retornar4o, mes tot semblava inútil
i tement quelcom d'importància manà an En Sixt que anés a la ciutat
a cercar un metge.
Esverat E n Sixt, arrencà a córrer tot brut de la pols del ninxo i
encara l'estan esiperant al metge, que per altra part hauria estat inútil,
ear E n Miquel, el vigilant, passada una estona, ja no tenia sinó un Heu
xiribec i d record amarg de ï'impressió en sentir-se agafat 'per E n Sixt
dols Morts, que aquella nit no pogué aducar els ulls en el llit, apareixentli sempre la visió dd cementiri i Chome agegut a terra aitíb la cara
lívida, lleument enllumenada pel fanal...
JOSEP GRAHIT-

'....Vr
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PECADORA

MUSICA, per R. Tona

Ahir era donzella recatada,
•uBgkla de bellesa i castedatAvui, per passatger amor temptada,
Biostoa el fruit •natural de son pecatJa pels homes no n'és encisadora,
perquè ja sa puresa n'ha perdut,
ja no és res més que immonda peca[dora;
ja una dona vulgar ha devingut.
Per mor.danal amor del Cot retuda
la, ahir casta donzella, avui vençuda,
?otsé el camí del vici seguirà.
i potse en un burdell sa carn grollera,
ja del desig dels homes presonera,
ftr guanyar-se la vida, oferiràF. P A L A U C A S E L L A S .

—Jo soc partidària de La Canclin
del Olvlüo, i no'n parlem mé9.

L A C O R B A T A I L'AMOR
Per si hagués algú dubtat
•de que la corbata és preada
<|ue hi està relacionat
. Yamor^ la següent llegenda
ho deixarà demostratLA POESIA, per Sgrem

La corbata de l'amor

Aquell que acostuma a diari
usar corbates vermelles,
tingues per entès que amb elles
amor revolucionari
inspirarà' a les donzelles.
Qui negres té per costum
usar-les, salta a la vista
que amor de seminarista,
qu'es com dir d'apagallum,
inculcarà ja una trista!
Sembla va a la professó
aquell que la porta blanca,
pro la lluirà millò,
si promesa no li manca,
del casori amb ocasió.
Aquell que la porta groga,
entusiasmar tan sols logra
a aïlguna xicota flaca,
que si bé no n'és molt maca
ho és més que no pas la sogra.
E l que verda l'esculleix,
realitzarà la conquista
de alguna nimfa idealista,
puix simpatia mereix
un galàn esperantista.
Qui és partidari del grig
no's casi, que 'sent aixís,

no's casi,' que sent aixis,
viuria ella sempre en pena
i «11 no fóra gens feliç.
Aquell que blava l'ostenta,
^ent lleig, guapot es presenta,
per allò posa-li blau
si per cas res no li escau,
i fa.a la nòvia contenta.
Qui es sèrio i mostrar-la esfila
lila, trobarà una pila
de noies que'I voltaran,
i airíb ell casar-se voldran
per bon xicot i , . . ; per lila !
La de topo o de llunars
sobresurt com a vistosa,
i per condició la imposa,
amb sos gustos extremats
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la minyona capritxosa.
Preferir de les llistades
pot proporcionar conquistes,
puix estan enamorades
les solteres, de vegades
de una corbata de llistes.
,En fi. n'hi han de vots sentits,
de tots istils i profits,
i en la seva indumentària
la corbata és necessària
per a els joves presumits.
No hi ha dubte, la corbata
lé gran relació amb l'amor,
i segons siga el color,
la seva influència esclata
de les nenes dintre el corJOSEP MAKTRUS

L'any dels caiguts
Cada ar.y té un nom- Tenim l'any de la guerra. Tenim l'any de la
pau. Tenim .l'ar.y de la grip. Tenim l'any de lo de Melilla. Doncs aquest
1922 que enterrem és l'any dols caiguts.
Sembla que hagi jugat a bitlles amb els homes que arribaren a la
glòria 0 al poder. Com si després d'haver presenciat en 1918, com queien
les nacions més :potents, haguéssim de Veure completada l'inestabilitat de
les coses. 0 lo transitori de tot l'humà, l'any 1922, va anar segant
aquells homes que semblaven ésser més alts que els demés homes.
I hem vist caure au aqueix hotnc que semblava ésser president vitalici del Consell de Ministres d'Anglaterra que és com ésser-ho del món.
Havia vençut a tots els partits, fet la guerra i la pau, convocat a totes
les conferencies internacionaJs, i de sobte cau.
Hem vist .caure an aqueix rei Constantí de Grècia, fet rei contra fòt
el món-. Però l«Sy fases sostingudes poden repetir-se. Aqueixos que venen
a ivitorejar-ime — digué E n Cromvcll — demà vindrien a veure'm guillotinar. E n Constantí, va ésser llençat del trono pels mateixos que el varen portar delirants.
. Hem vist caure an E n De Valora, el gran irlandès, alt, escandalenc,
sec, semblant al pal d'una IbAndera, de la seva bandera separatista. Era
dalt de tot. en mig d'Irlanda- Ara és un perseguir.
Hem vist caure a tots ois politics italians. Fins el mateix rei, ha estat
a punt de cawe. Ha fqjtt damunt d'ells ur. home que es diu Mussolini,
que porta una calva i una camisa negra. Certament no és un GaribaldiEn Garibaldi portava ia camisa roja i els .cabells llarcs.
Hem vist caure al soldà dc Turquia...
Hem vist caure, ja aquí, a casa nostra, an E n Berenguer, a l'Africa, i
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-ar. E n Martínez Amido i a 'rArlegui, an aqu, a Barcelona. Semblaven
aquests darrers, més incommoviMes que E n Llo)^ George, que el reiConstaufí, ique E n De Va/lera, què ds- polítics italians, que el sbldà de
Turquia.
-'
. Tot és, doncs, feblesa en el món. Tot és corcat pel temps. Aquella
escena d'" E l Pollo Tejalda" quan aquest escapa a la fúria d'un marit,
agafant-se a la corda d'una tomba que comença a pujar, i él marit li diu:
" . Y a caeràs! j Y a caeràs!", està plena' d'humana filosofia. Rei, ministre,
dictador, o adúlter fugitiu, tots arribaran a terra, encara que es passegin
pel cel, per damunt de tots.
L'any IÇ»2- sembla un any imaginat pel Salomó, aquell rei savi.
qui ens digué l'infinita vanitat de tot.
PARADOX

PARODIA
"La cançó del lliri d'aigua
si la voleu escoltar,
és la car.çó d'una noia
que'l promès la va deixar."
.No li va pas robar l'honra
que la r.oia ben guardà
sota les set daus d'ànnini
que sa marc li donà.
Li robà la fé de l'ànima,
que la donzella- posà
en els mots d'aimor . mentida,
en les estretes de mà
que ell deia amirtils i fermes
sense com ve ni, com va.
L i robà les alies àuries
amb que solia volair
pds prats de la fantasia,
pcfc jardins del més enllà,
quan la verge era més verge
i mes alt era Taltar.
Una tristor mansa, mansa,
dintrc'l seu pit s'hosïatjà,
la tristó robà la gana,
!a gana els. colors robà
d'aquelles galtes festoses;
la tisi prest devallà
i uns pulmons lleugers i amb
va posar-se a rosegat.

Aquella boca d'arcàngel
sentí el vòmit escapar,
de la sang foragitada,
on no hi sabien nedar
glòbuls roigs peixets amb vida,.
que se la veien robar.
Pobra noia!, es senti un vòmit,
un coàgul! la va ennuegar,
i caigué en terra sagnanta,
per no tornar-se a aixecar.
A. D A R O C A I G I R A M '

üavina terrestre.
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E N T R E A M I G U E S , per Af. Cardona

-Jo II parlava anglès i ell no m'entenia de res.
-Està clar, com que ho és.
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Una noia és per a un rei
Aquell "passi-Jao bé, fins demà vespre", i la forta encaixada de
mans, an E n Tomàs no li piroduiren ni fred ni caJor. Una vegada acch
miadats, l'Agnès prou emmenava l'esguard envers l'indret per pn marxava
airosament i_ satisfet e! seu nou promès caçat aquella tanda en el cine—
I ell sense girar-^e I—
A l passar per davant de la portera, qui al veure la gentíl parella
a;l portal, feu com si s'endormisqués dins del quiosc, li digué bo i acajonant-la:
'< —Escolti, Madrpna; que'm farà el favor, demà, d'abocar la galleda al
cabàs de l'escomibriaire?
— I , això? — respongué l'interpel-lada. — U n a nova conquesta?
—Qué s'hi ha de f e r ! . . . A cercar ço que més convingui. Una noia és
per a un rei!...
—Oh, oh, oh,! Si el rei ia voli-..
—Això ho diu, per dir-ho. la gent, Madrona..- Si una noia no's fa
valdré-..
Certament que l'Agnès s'ho val i es fa dir si senyorElla no és d'aquelles r a s p e s que d'una hora lluny ja se les hi endevina la
condició social. L'Agnès, amb motiu de la mort de ïa seva mare, -fins usa
mantell i tot- Sembla una senyora de debò.
No és franqueja amb ningú, exceptuant la portera perquè li fa servei,
ni amb les seves companyes de professió. Si en troba una per l'escala,
un salut d'acompliment i prou. Ni a cal adroguer, ni al forn, ni enlloc
dóna conversa, amb prou sentiment de l'extensa llorigalla de dependents
de tota mena. Prou el forner, al dur-li el pa, li endreça una galanteria;
prou .l'adrogueret certa tota mena de pretexts per a seguir-hi una conversa, a l'extrem que aquest darrer, per a poder-hi parlar, fins puja al pis,
una vegada, a fer-li a mà una pesseta que, amb perjudici de la seva
butxaca, li digué que li havia sigut donada de m é s per ella.^ tot, tot és
debades.
—iDinspensi, minyó, em pren per altra. Quan li he pagat, li he donat
ço més just,-. Una altra li reclamarà—
I el viu guarda secrets ú'assassina plats no tingué més remei que entornar-se'n amb la cúa entre cames'.
Amb el carboner, que és cas de parlar-li, va tan emmastarat; i amb
l'esccimbriarie, ni cal dir-ho essent tant brut, ni miraT-ioPer cert que en el barri n'hi tenen un de ben aixerit d'escombriaire.
Cada dia, a parc de vespre, el veureu seguir totes les escales donant
l'avís de la seva arribada amb uns tocs de trompeta tan ben picats que
envejaria de bó de bó poder-los donar el més llampant cometi d'ordes dels
generals de Melilla, i a no gens tardar j a es veu rodejat d'una munió de
serafins d'aiguera i que aplegats organitzen sobtadament un concert de
rialles i xisclets, capaços de ben-humorar al mateix bombo que sempre fa
cara de que 11 deguin i no el paguin.
A l'endemà, totes les mirades de les minyones eren endressades per
à conèixer el nou promès de l'Agnès. No ho sabien per ella. L a portera
només ho havia dit com a bona portera, a la" cuinera del principal.
.—Ai, iia arreplegat un jove més elegant l'Agnès!,.. I , gmpul Pe!
cap-baix és un pixa tinters i de galons 1 La paga que deu tenir I Fins
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- S i a r a ens dienesslii a l l ò de l a p a l l a I de l a v l g a a l ' e s p a t l l a , e h ?
— A mi que sempre m'havia s e m b l a t una broma!

porta tombaga amb brillants que vaig fixar-m'hi força I... Noia, com
lluïen I
I la nit l'ha passada gairebé sense dormir, l'Agnès tot eren projectes, castells en l'aire. Si trencava cl son en insomnis veia an el jove
que ha fet coneixença en e! cinc, portant-la de bracet al peu de l'altar, ï
i tot habillada de sedes i puntes blanques, es veia comptant i tornant a
comptar bitllets i més bitllets de banc; es veia atesa per tota mena de
servei-. I tot d'una es deixondava amb ràpit sobressalt, puix l'intrigava aquell rostre que no li era desconegut sense remembraír de on i
de quan. I que ell mateix, el galantojador de la tarda li havia dit que
la coneixia d'altre lloc—(Es perquè és una ingrata, vostí, no fixant-se amb qui,tant la vol!... •
I tornava el neguit, revo'cant-se frisosa pel llit fins a endormiscar- S
se de nou i de nou deixondir-se espaiordida. j Quins insomnis ! Tan aviat
falaguers com desseguMa paorosos. I desvetllada altra vegada s'estimbava •
a les fantasies, i vinga projectes i més projectesI en el transcurs del dia, el mateix que la nit, tot heure el cd amb.
_ les mansArribda l'hora de ioc d'atenció, com les demés serventes devalla |
l'escala amb Ja galleda a curull d'escombraries. I com cada dia, la darrera- Les altres, quan iha arribat a baix, ja feien rotllo conversant
animadaraent i rient esboj errades amb d plaga de l'escombriaire. L'Agnès, amb la fretura de que d nou promès no la pugui veure amb aquella
fatosa càrrega, a l'arrfear al darrer tram l'ha deixada en terra per íal
de que la portera la buidés, com tenia convingut, bo-i-enmenant-se amb.
daler envers al Carrer, quan tot de sobte una veu armoniosa i alxeribida, exclama:
—Encara no és aquí això?
L'Agnès no ha tingut pas temps de assolir el darrer graó, que ha oït
la sonoritat d'una veu coneguda de poc, caient tota allargassada i blanca
com la cera i sense sentits. E n Tomàs, el jove d'aihir era l'escombriaire.
Aquest s'havia venjat dd menyspreu de sempre. La vanitat i l'urg eren.
ajupits per l'honradesa del treball-
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T E S T A M O D E R N I T Z A D A , per P, Sancha

Què hl deu haver dins d'aquest capet?

,"- Í82 •
A l revenir a la vida,, l'esguard dc l'Agnès ós tot pidolaire de clemència.
Ja va dir-Ii ell, que no era la primera vegada que la veia, que li parlava.
Eíla mai, ni miiar-se'l.
»
F . GIRÓ I FARRÉ.

EN V E U B A I X A
Ara que en una casa forastera
sense pena ni goig vius rcllogada
i estem molt més distants nosaltres dos,
m'adormo cada nit amb la quimera
de que està la meva ànima embruixada
i, lluny de tu, no seré mai ditxós.
Quan. fa dos anys. ta mare encar vivia
defensant un jornal, ardida i forta,
sens menester l'ajuda dc nir.gú,
sé que la Vida, al teu entorn, seguia
coim en aquella edaí. per sempre morta,
en que era un goig suprem festejar amb tuPerò des de el moment en que ella et deixa;
sortint un dia de la llar volguda
per a cercar la fossa dds humils,
quelcom hi ha que dintre meu s'esqueixa...
i 3a resignació meva es trasmuda
en rosari de dies intranquïïs.
Jo crec en ta virtut. Sé qu'cts tan pura
que, encara que en el món ct vegis lliure,
tens la fermesa per fugir del fang;
però... iqu! no calcula l'amargura
del pobre dissortat que té de viure
on no el lliga cap vincle de la sang?
Això és !o que tu fas, ma ben amada:
entregar ton voler a qui et prodiga
per la vida ben tristos miraments,
i, dins la soletat, viure anyorada
d'havè'l conso! d'una persona amiga
a qui contar tos íntims penjaments.
Per'xò la sang que duc dintre 2es venes,
davant la teva creu, bull, es sulbleva,
i circula al compàs del teu penar...
Encar que. ben mirat, les meves penes
i el pès feixuc de la tristesa meva,
a voltes, son de un altre tarannà...
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i T'hauré de dir que, des de ol meu exili,
acompanyo lot temps la ícva imatge,
i, cada cop que'm ve a sobtar el desig
de renovar nostre passaC idili,
al fons de lo que crec mon descoratge
hi ha un punt vermell de gelosia al mig?
'La casa en que t'estàs es molt honesta;
i res diria de la gent que eC vdta
si no fos la presència de un minyó,
que té el poder d'ennuvolar ma testa
i^osar la meva ànima en revolta
quan el miro somriure en ei balcó.
Diràs, potser, que tu no ets can' mesquina
per oblidar 1 Que saps que la memòria
es dó preciós que ens ha donait el cel...
Diràs, potser, que si el cervell s'inclina
a refusar tot •pensament de gdòria,
és perquè als ulls els ha cobert un vel- •.
. . . P e r ò la idea s'em presenta núa
i es mostra davant meu tan inhumana,
que el veig com sèu a taula al teu costat...
i sento com un llavi desvirtuà,
durant l'humor dc una conversa vana,
el dolç record dc nostre amor passat I
E . R. T .

MAIG
Sonet
E l temps s'ha desvetllat-.. Tresca pel cèl
al sol, més regassé cada jornada;
àl rossinyol retorna' Ja tonada
que ili restà l'Octubre amb el seu gel.
Als pètals de.les flors cerca la mel
l'abella, que brunzina atrafegada,
i l'aura, calitjosa, enjogassada,
ofrena un lenitiai al meu anhel...
Ad jardí, la donzella del amor
selecciona les flors de més perfum
per adornar-«e el pit i amb son color
fer ressaltar del rostre seu la llum
, •
que brota com d'infern d'odis i d'ires
i com llengua <k foc llença guspires...
VÍCTOR CANIGÓ.
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Conte tàrtar o l'enginy d'una bruixa
Eu un dels castells-pailaus de les regions de 'la. Uterania hi romania,
amb llur sèquit, la princesa Teodorowna, de la dinastia dels kamali-'
kofís. D'edat, ja madureta, es conservava soltera sense haver jamai
pensat emmaridar-se tot i essent bastant agraciada i posseir una quantiosa
fortuna. L a única Tíreocupacíó que tenia eira la dèria de iposseir joies de
les quals, segons es deia, en tenia pd .pare i per la mate i. totes, d'una
valor imcalculable. E n el transcurs dels anys, en tornar d'assistir a
qualque festa aristocràtica, funció de teatre, cine, soirée, etc, etc-, veia
per llurs propis ulls com totes lles joies que es posava a sdbre. que eren
nombroses, puix en això hi tenia una verdadera obsessió, quan les enfregava a la cambrera de llur confiança, Petrowna, aquesta les desava tot
seguit a la caixa de ferro que tenia ad hoc, on romanien guardades, amb
pany i dlau, fins quan les tornava a treure per a enitregarJIes novament a
la princesa en llur propera sortida. Mes havent-li semblat a l!augusta
dama que n'hi faltava alguna que altra, de tant en quant, se li va ocórrer fer
una espècie de requisa-inventari, donant per resultat desagradable l'absencia de joies per valor de 10,000 rubles; i, aleshores, vingué el barrina que
barrinaràs llur cercell rumiant i fent càbales i suposicions sobre qui podria ésser l'autor de tan inaudit robatori. L a suposició vers Petrowna
estava _desca:rtada des del primer moment, tota vegada que essent, com
hem dit, de la major confiança i jamai anostraí la anés insigrafkant in-
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clinació a les joies, no es tenia vers ella la menor sospita. E s varen for
les més hàbils interrogacions a tot el demés servíi de palau i no se'n va
treure mai ço que's diu l'aigua clara no obstant ésser molt ttossibte falsificar Ja dau de Ja caixa i realitíar fàcilment la sostracció. Bmiterò res,
nt el més remot indici; i de&prés de haver la princesa consultat als més
hi&ils i afamats deCectives americans i europeus, quins, també, en van
treure ço que'l Junoi del sermó, un antic i experimentat palatí retirat
-acor-sellà a la princesa cridés a palau a una vella bòrnia, desnarida, geperuda i desgrenyada, coneguda per la bruixa, que s'allotjava en una
cova a tall d'anacoreta, la qual tenia gran fama de sonàmbula i d'haver
fet proeses en matèria de descobriments que, de primer antuvi, tothom
les considerava por menys que inverossímils. Mes els escrúpols de la princesa a que entrés a palau semblant agorera eren tan accentuats que no hi
havia forma ni manera de donar-li a entendre; emperò, 'fou tanta í'insistència del conseller palatí i tal l'assegurança que li prometia en l'èxit de
la bruixa, que, .per fi, va accedir, i aquesta fou introduïda a paJauUn cop allí, i assabentada del assumpte 'pel quall se J'havia cridat,
digué a la princesa:
—'Senyora: Abans de començar la tasca, es convenient qui m'en
entorni a casa per a fer els preparatius necessaris ; i, quan estigui a palau
tot el servei, sens mancar-ni un sol, li prego m'envii nou avís i tornaré
tot seguit a posar-me a les seves ondres augustes. No miri l'hora que sigui
ni el temps que faci, puix vindré immediatament que rebi l'avís- (La
bruixa tenia la sospita i el íntim convenciment de que el lladre de 'les joies
romania a palau-)
POSITIVISTA ESDEVINGUT

R O M À N T I C , per N.
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Eren' quarts de dues de la matinada quan la vella rebé Tavis • de
que es presentés novament. Un cop allí digué a la princesa: —Per a que
jo pugui portar a bon terme Jes meves gestions, es indispensable que '
Vostra Altesa em concedeixi amples facultats per a fer ço que jo cregui
més convenient i necessari. —Concedit.
—Necessito dues cambres hermèticament tancades amb ur.a sola
porta de comunicació entre una i altra i que vinguin aquí, a! meu davant
tots 'els individus dol servei de vostra Altesa.
—Aquí estàn.
— H i son tots?
—Tots.
—Doncs vaig a començar l'interrogatori: A nostra Altesa (que Deu
guardi), li han desaparescut, millor dit, li han sigut robades, joies per valor de 10,000 rubles; i això, ningú ho ha fet sinó un de vosaltres. E n tinc
la més complerta i absoluta segutitat. Únicament em falta la prova material, evident, palpable, que posaré de manifest dintre uns moments, si, •
abans, l'autor no confessa el "jo soc". <Tothom ya fer mutis.) Ningú
diu r e s ? . . . Doncs endevant les atxes- Que sien mig apagats els llums i
atenció .tothom a lo que vaig a dir: Vagin entrant de un a un a l'altra
cambra i, al ésser al meu davant (Ja bruixa seia a la porta amb una gallina negra a la falda) passin la mà pel llom d'aquesta sàvia i infaliblé
gallina. Si el lladre està present, en sentir la bestiola el coctacte de la ma,
farà "kocorokó" i terra roja descoberta; sabrem qui és el servidor infidel. E n canvi, a tot aquell que estigui lliure de pecat la gallina no dirà
ni xut.
Tothom, obeint la consigna a! peu de 'la lletra, passà de una habitació a l'altra i la gallina no va ni piular, L a princesa, que hi era .present, sospirà de satisfacció en veure que la gallina no va cacarejar,
senyal evident de que no hi havia el lladre a palau, com va pronosticar
la bruixa, car preferia mil voltes això, l'augusta dama, a que hi hagués
estat, per a no experimentar els efectes del afront en que s'hauria, vist: a
llur .presència, puix, apreciant com apreciava a tots els del servei, ho
hauria sentit dobJeracnt.
Mes çò que la bruixa tenia a la fa'lda no era pas cap gallina viva sino
un símil fet amb tanta manya i perfecció que ningú fora capaç, i menys
a initja llum, d'endevinar si era o no una gallina viva.
E n resum: (la bruixa es valgué d'aital instrument, quin llom estava
pintat de mangra negra, fina i suau; i naturalment qui tenia la consciència tranquila no va posar cap repar en passar la mà per sobre el llom
de la gallina, quedant-li en conseqüència complertameat negra; i el
que. en veritat, era' delinqüent, per lo que pogués tronar i pJoure. no
el va tocar d'una hora lluny.
Un cop executà tot el servei lo manat -per la bruixa, disposà aquesta
que es tomessin a encendre çls llums de la cambra i fent-hi entrar a la
princesa, foren, a llur presència, examinades una per una les mans de
tots els individus en qüestió i cs va poguer convèncer de que el pressentiment de la bruixa no havia fallat, o sia que dl lladre romania a .palfu, car
tothom mostrà una mà emmascarada menys la cambrera Petrowna, qui
les tenia ambdúes blanques com la neu. Aquesta, doncs, que no tocà el llom
de. la gallina, era el lladre. No cal dir que va confessar tan greu falta de
probitat amJ> molt sentiment i disgust de llur mestressa i senyora..
L a princesa feu construir una sumptuosa cabana per a la bruixa,, en
premi de llur enginy.
E . T I A GUAL.
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137 E L P A S T O R , per b. Balasch Marli

Vosaltres, oh. joves guapos,
sarauistes presumits,
fixeu-vos amb aquests versos
a vosaltres dirigits.
I a vosaltres, damisel-les,
les que sentiu afició
per tots aquests balls de moda,
escolteu amb atencióJa fa temps que van portar-nos
no sé d'on, ni ho vull sabé,
una col-Iccció dc danses
que no hi enteníem re.
•Com si fos una epidèmia
s'escampà, tots ja ho sabem,
i per dissort, la tal plaga i
ja fa temps que la ballem.
E l que ha escrit aquestes ^ratlles
quasi ho ha corregut tot
i ha vist de deu mil maneres
ballà el Tango i el Fox-trot.
A pobles i balnearis
que hi hagin estiuejants,
disposats a fer-hi el mico
sempre hi han joves galants—Voldria anar a la vila
jCerqucn quatre senyoretes
i encara més enllà;
pintades i del braç nu.
darrera eixes muntanyes
i els quatre micos ja tenen
qnln gran encís hl ha
una mona per cada húqne el cor se me'n hl va?
Si s'organitza una festa
amb ball es té d'acabar,
i el Pericón, Tustet, Tango,
i fan tants jocs, que al fi acaben
i el Fox-trot no hi pot mancar.
per jugà a Boxe amb el nas.
Allavors la concurrència
Jo hi vist dansar senyoreta
que an allí es troba present,
amb un de la gente' bien
contempla les filigranes
i fer una tamborella
d'aquest ball t a n . . . poc decent.
tots dos davant de la gent.
Sí: no retiro la frase;
E n un envelat vaig veure
poc decent i gens graciós;
formosa parella, qu'ell,
si n'hi han que ballant el Tango
va fe una falsa maniobra
sembla que fan ballar l'ós.
i va caure de clatell.
Altres, ballant fan dibuixos
(Pro a milers avui hi ha noies
i aixequen la pota aixís;
que aquests balls ja han avorrit
i això, que ho fan també els gossos, i arreu dansen la sardana
en diuen ballar castís.
plenes de goig i amb dalitHi ha parella que es cargola
I també conec molts joves
i fa estranyes contorsions:
que dels balls ho han seguit tot
jo crec que per fé'l pallasso
i "prefereixen fer pàtria
l'un i l'altre foren bons.
que no pas fer el ninot.
Belluguen el cap. l'esquena,
sacsegen el colze, el braç,
J. S T A R A M S A .

— VÓS

Viure d'iliusions
Carrer d'En Muntaner amunt, amb els ulls mig clucs per a evitar la
Uuissor insoportable'del sol, l'esquena amarada i brandant la testa com
en un originari moviment de somera, el bó d'En Narcís,' després de
.tancar loficina, feia camí cap a casa seva en l'hora de la migdiada.
Aquella orxata que hayia begut a la Ronda ara li traspuava per tot
el cos: tenia.la pitrera feta un. degotall i amb els calçotets enganxats a
la pell, el caminar era un càstic de damnat; l'economia que li representaba el viure a Sant Gervasi ara s'adonava com era una equivocació.
Desiprés de mitja horeta de pujada i un xiquet més—de pujada amunt,
que deia aquell,—En Narcís arríbava-al xalet de pau, d'amors i de dolors;
un xalet de planta baixa i dos pisos on vivieti cinc famílies distribuïdes amb el màximum d'espeiculació arnendatària; cinc' famílies i set
nacions representades; com a indígena només hi havia el català, que
era del Bruc, la, seva esposa era gallega, la filla havia nat a Maracaibo; un v.ei era portuguès i tenia vuit menjapans; un altre veí que no sabien d'on efa però que duia barba llarga i bevia cervesa a tot pasto;
una mare i filla franceses que s'havien pertfeccionat extraordinàriament en el cantar malaguenyes i que a la millor, a mitja nit, s'arrenc^veh amb uns tientos i unes sevillanes, repiquejades de castanyoles,
que feien- trontollar cl pis, uns manxegos tan adaptats a Catalunya que^
per plat exquisit els complavia el menjar galtes de bè a la brasa amb
romesco. Al pati hi havia conills, ànecs i paó reial; el portuguès criava
passarells marsencs, dos gossos i un gat; les franceses una mona. i
un lloro, i el manxego. que era relator de tribunals, tenia cucs de fer
seda, tres tortugues i una garsa, i cuidava, ademés, un marge de
safraneres que li havien costat més d'un acaloramertt; és a dir, si un nou
diluvi universal hagués envait el món, i per miracle s'hagués salvat
aquell xalet d'allà hauria pogut fer-se la reproducció de les espècies.
E n Narcís obrí el cancell de l'halbitació i tant va ésser entrar com ja
hauria tornat enrera. U n baí calent de carabassó fregit va regirar-lo
tot de dalt a baix—Però, Elvira, qui et fa fer aquesta mena de menjar amb aquest
temps tan carregós; cl carabassó fregit cs ardent i fa -venir sed.
L a seva dona. que havia sortit de la cuina amb Ics espardenyes a
' retaló, lliure de la cotilla, les grenyes penjant i la xaimbra untada d'oü,
li va engegar un speeck que riguin-se d'aquell monòleg de Catilina.
Tot el matí de no cèsar, ara arreglant l'aviram, després a proveir a la
plaça, tenir de planxar els davantals diels nens, endegar la casa, enraigar el dinar... i després, encara, que el seu marit tingués de donar-li
aquella carada... Vaja que n'hi ha per a posar-se del cantó de la dona!
Passat aquest primer moment de violència matrimonial, un cop,
assentats a taula, E n Narcís, en un surt heroic, va insinuar una proposta:
— I si anéssim una Semporadeta a fora?
—Com vols dir, Narcís?
—Ja ho veus, el nen fa unes cametes com bastons de canyella, la
nena no pot fer passar res; tu, amb els sofocaments que agafes a la cuina,
per força teus de ressentir-te'n, i jo, com que la gent ara du sabates
de roba, la venda de betum s'ha estroncat... i no hi podem perdre res.
L'Elvira, que prou dentefa li feia el representar, no va afegir-hi
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ni piu, els nen« es pataquejaren les cames per sota la taula, i l'endemà
passat, a pirimera hora la família d'En Nancís Talons i Badar.a sortia
a estiuejar; un client del litoral els facilitaria l'estatjar^se i cap dificultat es podia oposar al ndble i juscíssim intent del cercar tranqui-litat
i lliurar-se de la rigor canicular ciutadana.
A'l cap d'un quart ique anaven en el tren, la Lolita estava marejada;
li donaren un tall de petador i llonguet—sols havia pres un vaset de llet—
per a provar si li passaria, però poc hi valgué; el cotxe del tren semblava aclofat damunt d'ells i d baf de la gent i la fumera dels fumadors
se li havien posat al cap; a la primera estació li feren beure un xarop
però, ah fillets de D é u ! la dolçor li fou un revulsiu que li va fer
desembrassar per la boca tot el que tenia per dins; la senyora Elvira li
aguantava el front i, desesperada picava de peus- Amb tot això, ya tocar
una campana, respongué un xiulet i. •. ja tenim- la família Talons partida
pel mig. A un quilòmetre lluny, d'una finestra del tren encara es veien
uns braços gesticulant amb desesper.. Després de dues hores de mútua
espera—els uns en una estació els altres en l'altra—la família va jmv
tar-se de noti. E l senyor Narcís i l'esposa, per propi consol, s'abraçaren
i. cadascú amb les maletes a la mà, feren visita a casa d'un seu consumidor de betum, però e'l client—àncora de salvació, nord i guia d'estiuejadors novdls,—no era a casa seva ni en el poble: era a estiuejar.
L a senyora Elvira, en oir-ho. va mirar fixament a l'espòs tota '.esillusionada. Per què hi havien anat. doncs, allà?
A l fi sigué trobat allotjament en una casa als defores de! poble: una
mena de mig viure en societat i mig viure al camp, i pot dir-se, posant
les coses en el seu Hoc, que hi estaven tranquils. Però aviat els caigué
a damunt la plaga, i la plaga, per ells fou la "colònia", el forasterara,
els senyors, els varamants aquells que van a reiposar a fora i del Hit
estant ja rumien com ho poden fer per a no deixar a ningú en repòs.
Perquè, encara que al Valentinet, que era el fill. li sortí una granallada
a la cara deixant-'se-Ja com un mapa, i la Maimona—que era la mula
de que es servien els camperols^—li va engegar una guita de biaix
a la cama, amb tot i que la senyora Elvira no pogué treure's un sol dia
la migranya del damunt—<osa que el senyor Narcís la atribda als efectes
de les aigües que de bones que eren venien a ésser mig aigua mig vi,
i a les fermentacions produïdes pels raims i pels préssecs,—i per més
que el propi senyor Nartís tingué la desgràcia d'ensorrar-se dintre el
dipòsit de l a . . . (entesos?), tot això eren contingències que la fatalitat
havia fet inevitables. Però, de fet, la calor, el baf, l'acovassament de la
temperatura, el malestar i la guerra encesa. la varen portar els estiuejants,
més ben dit, la colònia- Per culpa d'ells, el senyor Narcís va pendre
el mal costum—paraules de Donya Elvira—d'anar a fer el_ vermut mig
dia i vespre, i, a la nit, a pendre cafè. Ademés, els havien esguerrat
el narro; ells anaven a estiuejar amlb un credo molt sensat d'estiuejadors: anaven a cercar la comoditat i a desviciar-se de feinejar; però
aquell maset on vivien venia a ésser el termenal, la meta i el pretext de
totes les passejades, de tal manera que, matí i tarda, tothom es trobava
reunit al cap del poble en jubileu de clas-ses pa3«ives; això suposava el que.
la senyora Elvira tingués de posar-se la cotilla i un vestit si fa no fa,
que la Lolita vestís aquella bateta de sedalina i les sabates de taló alt
i que el Valentinet es taqués la marinera amb el pa sucat en tomàtec.
I, naturalment, "fent societat", de seguit sorgien iniciatives, que una
garden party, que un cotilló, que una tocada de sardanes, qjiiÇ una
romeria... Tot això representaven gastets; el matrimoni se n'havia
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Un aspecte del combal
Primer rcsullai

Rítmica i Plàstica
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Nou sistema trenca
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adoiiat i s'hi havia, disgustat i pot ésser que en alguna hora d'àpat hagués
voleiat amb certa punteriai, algun préssec. Amb tot/ço que feu sobreeixir el
vas—«1 vas de la paciència) de la senyora del betumaire—fou la benigna ce.
lebració d'uns Jocs Florals; el senyor Narcís tingué la feblesa d'oferir
vint-i-cinc pessetes a la millor "Oda a Vilarepós", i llavors esdevingué
un rompiment fulminant, infernal; i, també, el fer morros, males cares, ei dormir d'esiquena, etc- La prudència aíonisellava donar per finida
la temporada d'estiueig i així fou acordat.
• A mitja tarda la família Talons abandonava el poble camí de l'esíació; a cada moment els era obligaí _iiturar-se fent una cerimoniosa
salutació de comiat davant d'alguna "vflla" o d'una casa de dispesers
distingits; i això va durar d'un cap de poble a l'altre.
E n pujar e! tren, la senyora Elvira donà una crudel llambregada damunt del poble assoleiat. A penes enraonaren gens fins arribar a Barcelona, En ésser al carrer d'En Muntaner, l'alegria es manifestava franca
en els rostres de tots ells i, ja fosquejava que penetraven pel portal de
ferro en aquella Arca de Noé en forma de xalet. Gossos i gats els feren
una festosa arribada, el paó reial llençà un crit estentori.i el relator judicial, que estava en mànegues de camisa escoltant un couplet en el
gramòfon, va encaixar amb tots ells molt afectuosament. Al primer pis
les dues franceses tocaven vertiginosament les castanyoles, i, alleugerats
dd fato, tota la família feu una llarga reposadaQuan la senyora Elvira sapigué que aquells trenta-quatre dies d'estiueig els havien costat prop de cent seixanta duros, faltà poc com
no sofreix un esvaïment. E n Narcís l'aconsolà com va poguer. Ara-estiuegen a casa; el senyor Narcís no compareix al seu despatx durant
tres mesos, es fan servir el menjar de la fonda, es distreuen- amb el
gramòfon i, per a eixugar despeses^ el marit s'afaita a màquina, que
s'ha fet ur. estri indispensable a l'estiuejant.
Perquè la il-lusió pot crear, també, la felicitat.
J . SAL·LARES I C A S T E L L S .
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NOTES CIUTADANES
I - — E l mal urbà
—Jo soc cl mal urbà del mercat del Nicot
perquè, arreu desvetllat, empaito les pagesses,
i empaito a les que venen sense ,pagar l'escot,
i pels meus tíeures tinc totes les mides preses.
Si un dia d meu tinent (i) era crida a comptes, vull
mostrar-li sense màcula, ni raipadura, el full
dels meus serveis, pel dia de la jubilació
que em durà al paisanatge que enyoro de debò.
Les cames se'm dobleguen de tant adalerat
corrent rera infractors i gent desaprensiva,
obrint com dos tarongers els ulls que Déu mUia dat;
ail fi de cada torn. tot me fa mal i em tiva.
E b cistells de tomatecs que he dut al Director,
amb la pagesa al rera plorant amargament!
Lo que m'han maleït per ésser complidor
la gent que no "pugina", aqueixa mala gent!...
I I . — E l bon urbà
—La vida és curta, amics, i entenc mig adequat
cercar en l'equilibri ambient plé de bonança;
jo em trobo dins mes glòries quan rondo pel mercat
predicant la energia, practicant la templança.
~Jo veig lo que'm cal veure, i escolto el quc'm convé;
quan lesi pageses fugen, no les atraparé;
m'agrada molt la fruita >i d. preu és preu com cal,
millor si vé espontània, sense costar-me tan ral.
Quant el tinent (2) em crida, i cm renya, i fins em diu
que'm falta rectitut i em sobra .vaselina,
que vaig contra l'Erari, qtie sóc urbà passiu,
que la meva balança no pesa massa fina,
li retrec l'Evangeli, les màximes d'amor
envers <A miseriosos en el mercat intrusos,
encar que no'l convenci rebaixa el seu rencor:
amb les bones paraules s'estoven els cors d·usosl
A. C O S T A I S E N D R A .
( 0 D'alcalde,
(2) ídem.
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Dida-mare
L a filla d'En Ròmul và entrar a Càn Calutxo tie jove quan les naturals
honkiueses es trobaven en el seu període superabundant. Pobra com era
tenia, no obstant, un aire de majestat que la feia simpàtica. E l talent
natural li aconsellava callar iquan calia, la manera de dir les coses, i fins
la veu ajudada, quan aquella boca s'obria per dir quelcom, feien de la filla
d'En Ròmul un exemplar excepcional, que envejaven més de quatre fadrins
de la primera volada.
E l primer fill que va tenir amb l'hcreu Calulxò, va créixer al redós
de sa mare, com -una d'aquelles flors a qui cl jardiner concedeix millor
siti, més Sol i terra flonja. Era una poraeta de tant graç, els capricis
infantins i les pensades del inKlecte demanaire, trobaven plena i immediata satisfacció.
La raó social Calutxo i Companyia es trdbava en el període de forta
creixença; el negoci pujava com l'escuma: els diners entraven' a aquella
casa a cabassades.
J a havia passat, doncs, el temps de les vaques magres i callia entonar
amb la situació floreixent del industrial apte, enèrgic, ambiciós de posseircabals i de lluir l'esmalt de la riquesa aconseguida a póls.
Pel segon fill fou cercada una dida. L a filla d'En Ròmul, a qui la maternitat havia abultat el cos donanf-!i aires de senyorassa, devia estar
seguidament a la disposició dd marit, lleig com una mala tosai a qui li
agradava presumir al costat de la esposa ^fmica, apropiant-se la meitat
de la admiració que aquesta sabia inspirar als vianants, com si ell hi tingués quelcom que veure.
La dida era una pobra dona a qui les calamitats del viure la havien
portat a acceptar engrunes de caritat eom la representada per una soldada,
mesquina si es calcula cl valer de la sang del cos, escatimada al fill naturaJ.
Un marit amic d'aixecar el colze més del regular havia amargat la
vida d'aquella mairtrè. Ni arribava a casa el sou sencer, ni dels sis dics
de la. setmana solia treballar més enllà que quatre o cinc.
Morí la criatura desposseída dels pits materns per atendre a la cura
del fill de la senyora Lola, i la mare desolada obligada a veure com terrejaven els dos fills grandets, romput eJ cor a la recordaiiça del que morí
sota les rodes d'un camió, anava paulatinament posant amor al fill circumstancial, i en demanar-lo els pares, mes que per la pèrdua d'una mesaida de vuit duros, plorà per Ja criatura que no havia infantat, quina
absència la retornaria al insult seguit, a la vergaçada periòdica del home
gandul i viciós.
La misèria, la manca d'higiene, matà el primer i el darrer fill de la
dida. La bejnida li matà l'home i resfià sola en el mon, pidolant caritat
i mantenint els seus drets migrats damunt un barracó que ni era resguard
de malures, ni era absconci segur contra escomeses de cami-ralLa senyora Ldla, entengué convenient per evitar tota mena de contactes, ofegar, la veu del cor que li demanava caritat per la vella dida. E l
fill, fet un senyoret, sentia una mena de fàstic cada vegada que's trobava amb aquella dóna decaiguda, iplena de llànties, armada d'un cabacet
fatigós, que li havia donat la sang del cos i els petons més pun, i les cari-
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Pintura

cies més desinteressades, cn obrirse-fli les portelles de la intel·ligència
iniciail, quan la vida és de més bon Jtet&e·
L a dida se'n sentia ferida d'aquella insensibilitat filial, emperò es re^
signava amb la seva desventura, sense perdre la esperança er. una propera
rehabilitació.
Agafà una mania, una d'aquelles manies santes i incompreses, que fan
riure- Damunt del .bordó del carrer empedrat, enfront de la casa senyorívola on el senyoret de Can Cslotso tenia la residència, molts dies al capvespre i fins entrada la nií, la pobra dida passava hores llongues asseguda,
la mirada fita a un dels finestrals. I era somni constant, pretensió immustigable, la d'esperar la eixida del senyoret, acostant-se an ella i>er fer-li
unes preguntes d'amor i endur-se'n a la segona mare, collida dçl braç,
a la rica mansió, seure'a a cap de taula, donar-li menjars exquisits i
UP llit ben tóu.
Aquells dies, més hen dit, aquelles nits, la dida-mare no sopava, i
la rosada del cel, la pluja freda i menuda, o les batzegades del vent,
la despertaven amb les pestanyes enganxades sota la pasta d'unes llàgrimes de foc i secotrí.
A, C O S T A I S E N D R A
'•
-

'
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Gracieta
La menuda Gracieta, amib ses fresques gailtones, sos uÜs petitons i
juganers; amb sa boqucta auriolada per auis llavis d'un pujat to acarminat. n'era la il-lusió més preuada pal jovent del meu poble, era per a'tots.
la nineta temptadora i er.cisera, que turmentava nostres somnis d'adolescems.
.
Sempre somrienta. sempre ailegroia, sa parla era un teixit de rialletes
tint fondes, i fresques, que a son esclat feien bellugar graciosament sos
pitets de verge, •
L'encant de sa gentilesa era tan 'pregon, que no marcaren pretendents per a posseir aquell trosset dc cel; ella, per a tots havia tingut
un no! tant benevoler.t, que a tots feia esperar i desesperar a l'hora.
Ella. com subtil papaíló d'ales daurades volava d'una flor a l'altra
sens copçar-ne la mel ded amor; ella volia volar lliurement, i avui l'un.
demà l'aítre, tots els joves de! poble, Jiaviem tingut la falaguera il-lusió
de que ía dolça Gracieta ja era nostra.
Emperò, tots a l'últim compreniem que tot havia sigut només que
una fumarola; el mateix vent que ll'havia empenyut a nosaltres, ara d'empenyia vers a un alt'ra, i la fumarola s'esvaïa, deixant-nos en el cor la
melangia d'una dolça irrealitat.
Mes. E n Lluis, xicot de molts nobles sentiments i d'un natural reservat serio, no pogué esborrar tan fàcilment com els altres, el record de
les hores idil-liques que la Gracieta li havia concedit en torn.
Aquell cossec flexible, aquell'caparronet tant divinainent lleuger, feren
presa del cor dol pobre Lluis, qui des de aleshores no tingué altre anhel
ni altre afany que posseir a tant gentill nineta- L i oferí son nom, sa
fortuna, mes tot fou endebades: la Gracieta permanesque impassible a
totes ses pretensions.
.
En Lluís, es tornà murriós i intractable; no tenia altra dèria que
procurar atançar-se a l'hermosa flama, que li havia cremat les ales del
esperit.
La coqueta, sapiguent la impressió que sa presència causava al pobre
Lluis, es complavia en llençan-li en públic qualque brometa poc compassiva, que ell acceptava entre desesperat i avergonyit.
Tant va jugar la Gracieta amb el joc de l'amor, que a la fi el seu
cor capritxós va emprendar-se d'un xitxarel-let vestit a l'última moda,
•que vingué al poble per a passar-hi una temporada.
Un jorn, el viure monòton i tranquil del poble, fou torbat per la nova
de que la Gracieta havia fugit amb el xitxarel-let de botines xaro'ades
i corbata de coloraines,
Als primers dks, no hi havia conversa possible on no sortís la fugida
de la Gracieta; després, ei temps tot ho anà esborrant, i d'ella, ja no ens
quedà al jovent més que'l remordiment de no haver sigut més atrevits...
L'únic que no l'oblidà un sol instant fou E n Lluis, aquella ànima generosa que tant l'havia estimada i que, a pesar de tot, encara contintiava
estimantJa.
Passà un any i deshores va sapigucr-se en el poble que aquell xitxarel-let havia abandonat a la Gracieta i a un- seu fillef, fruit dels seus equívocs amorsf també es deia que ella tenia de vendre el seu cos per a procurar-se el sustent per ella i pel seu n i n . . .
En Lhiis. impacient i anhelant, marxà immediatament a !a capital per a
*è
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—No me les ensenyis les U e l r e s de l a t e v a p r o m e s a , no; a l fi I a l c a p
et deu dir lo m a t e i x que a m l .

veure-la, per a parlar-hi, per a oferir-li generós el seu nom i les seves
riqueses.
Perduda sa dignitat de dona, descarada i provocativa, passejava la
Gracieta el seu cosset de verge piofanada per un dels carrers de més mala
fama de la capital, quan va topar-se de sobte amb E n Lluis.
Al yeure'l, ella llençà un lleu esgrip dc sorpresa, mes la dona de mon ,
que en ella s'havia format, promptament dominà l'instint de vergonya que
la presència d'En Lluis li feu sentir.
Amb veu franquüa i posat provocatiu, digué an En Lluis que sorprès i sens noció de la realitat la contemplava sens dir paraula;
—Anem Lluis, que passarem una bona vetlla 1—i agafant-lo l'el braç se
l'endugué vers sa casa.
E n Lluis s'bi deixà emmenar com un nen; en aquells moments no
tenia esma ni voluntat.
Ja en el piset, an E n Lluis ja més serè, va començar a semblar-li
que aquella Gracieta que tenia al davant no era la Gracieta que ell volia
i estimava, que no era aquella Gracieta innocenta i juganera que escampava l'alegria pels carrers del poble...
Ara veia que ella cl besava, i els seus petons no ressonaven en son

-147-

,

cor: que ella l'acariciava, però que aquelles carícies erert fingides i estudiats, eren carícies de dona de mor....
Aquestes consideracions sublevaren la noblesa instintiva dels seus
sentiments, i amb prdst altiu s'aiçà per a marxar; mes ella, sospitant la
lluita interna que En Lluís sostenia, va apel-lar a l'últim recurs per a
seduir-10, i amb gest displicent i lasciu va començar a despullar-se, mostrant als ulls atònits d'En Lluis la nuesa del seu cos naearat.
Quan ja la Gracieta somreia satisfeta <Icl seu enginy: quan ja ErT
Lluís, fascinat per la formosor d'aquelles formes dívínafs, perdia la
fermesa de sa, noble actitut, el plor oportú del nin vingué a tornar-lo a •
A la realitat i sense despedir-se tan sols, marxà apressadament d'aquell
piset on el seu cor hi havia sofert la més gran desil-flusió de sa vidaBaixà'l'escala plorant desconsoladament; ja en el carrer, l'oreig de
la nit serena el seu ànim, tan fondament contnrbat ,pel desconsol de ses
il·lusions perdudesLaç#í conrristat. retornà E n Lluís al poble í a pesar del desengany sofert,encara avui anyora ho a la Gracieta d'ara sino an aquella altra
Gracieta juganera i plena de vida, que escampava sa alegria per tot el
poble.
A. G U A B A R R I S -

CAP A L T A R D
Es l'hora del crepuscle, és l'hora beneída,
s'escampa per la terra rogenques resplandors;
í un alba llumeneta titil-la' avergonyída
enllà del cel puríssim prenyat de serenors.
Del clequer de la vila s'ouen acompassades
ia veu de les campanes que toquen a oració;
passa un vol d'orenetes xisclant esbijarrades
i uc rossinyol refila amb dolça devoció.
Per l'horta exuberanta, per entre el verd brancatge,
lleument petonejant-lo llisqueja el ventijol;
í en la propera serra va breçolant l'oratge
la boirina daurada pels raigs morents del sol.
Dintre l'augusta calma de l'hora njeiangiosa,
s'aixeca un clam de vida, suau, indefinit;
i en tant s'adorm natura, la nora misteriosa
s'extèn i s'ageganta enllà del infinit.
R A F E L MASSIP.

•
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L O ROSSINYOL, L O G O D A Y Y L A COLOMA
FABULA

1

, E n ma propria ortographia
Lo Goday a l'íeuicr se revdcava
esgratinyar.t sa brianosa pell
y, en lo canyar proper, joliu aucell
ni vist l'havia, y son dolç íay cantava.
No li plasqué
iflal-Fart !a cantarella,
y a-l' més dolç de-Js aucells digué enutjat:
"Ton grunyi-im' cansa y jo-im* faré venjat,
ab fort flagell de tu y de ta femellaY contesta ser.zJll lo Rossinyol.
que tal aucell era l'aucell que os deya:
"Si cantas tu quan grunys ab tal taüeya,
cert que jo grunyo cantant pler y dolLo Brut, tot brut, va entendre la ironia,
y aprofitant de-'l' Rossir.yol la absença,
lo niu li feu conill, forta indecença,
d'allò petjor qu'en lo femer hi haviaCompteu lo Rossinyol quin desconsol
quan de son niu avanç curiós, jdiu,
l'esclandre contemplà.-, son cant festiu
cant se tornà de fer y amargant dolMorir temia; més morir vdia
y, enseiinps que cn ell fot era dol y p'iant,
lo Hort Goday anava-s' alabant
per bosdi y pral de-l' crim que fet haviaMes ohintlo indignada la Coloma,
lo sol.ésser sens fel com sab tothom,
mecysprehantlo digucli: " j Bèstia u hom
es de brutesas ab més forta sorna?
iDe ta fenita, ell que-n' fa, difamadora?
Sols per tu es propria com l'instint t'ho ha dit.
IAHJ! Veshi à sadollar ton baix delitTu mateix t'has complert la menjadora.
Y a-l' Rossinyol ohinl com se planyia
de sa dissort, y prompta mort clamava,
y casta y cant en ell tacats, plorava,
pe-1' més sutze anima! que a-l' Mon te cria:

^ .

— 149 "No-f planyis més, va dirli- aucell d« pler
que de tos cants lliimenas la nit bruna;
que à tots Jos alc'als éssers importuna
flastomant Tesser baix que res potser.
v
Tu, ab nou niu y posat més altaner,
de mil cants ornaràs ia teva vida;
mentr 'ell la sua passarà enviliria
Uordaraent revolcantse pc-il' femer,
y sols aquells aucells, en sa baixesa
com ell estultes vils, de tu-s' rmràn;
mes las aus nobbles benehiràn ton cant,
condempnat àe->)' Goday ira y sufzcsa".
Vol dir aquesta taula, oh llegidor,
que à ell s'ofén lo pervers seas fidalguia;
doncas la afronta repugnant que t'ria
ja mostra bé de qué te plc-il' seu cor.
E . SOLER D E L A S CASAS
(Pitarra ÜU)

La riquesa a bordo
,

Quaiíi a mitja nit, E n Magdalena arribà a la platja amb el seu pas
aixerrancat i caímós, ja la barca "Maria" eslava arranjaida per
a fer-se a la pesca. E l sòrdid vell, d'una llambregada va fer requisa de la
seva nau, i no pogué renyar, com altres vegades; tot estava en ordre: el
vclam lligat, els rems en els cscàilems, els onmetxs a una banda i enrotllats
curosament.
Emper.yuda cap dins, es gronxava la barca al damunt de l'ona, quan
En Magdalena !i dava la darrera empenta, i arrapant-se com un. gat, pujava a asseure's prop del timóLa nií era bella i calma. Els remitgers remaven amb dalit, i el silenci
en el vaixell deixava escoltar eÜ burgit de l'aigua el batre els rems, fendits en l'element.
.
La costa s'anava perdent i les cases eren engolides per les ombres, parpellejant en la foscor un ull: el llum que'ls donava la visió del poble
borrat per la nit.
De prompte, sense que ningú ho esperés; del bidó, com si sortís d'un
catau , un home, redreçant-se, apareixia sobre coberta. I abans d'escoltar
una pregunta o rebre un reny, ell la feia, en da estupefacció d'aquells humils :
—Oi que rio hi comptàveu en mi?

-
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Què hi havien de comptar, si mai s'havien vist en un cas semblant, de
atreviment.
L'aparegut anava descalç, però els seus peus no ho eren de mariner,
ni n'eren colrats de soleiades, ni endiirits de salabrors de trepitjar les
sorres. -Portava amb elegància un vestit cendrós, com si la lluna li hagués
deixat la seva llum esmortuida; una camisa fluixa tapava ses carns, i
un capell negre- i flexible cobria sa testa, poblada de cabells rossos com
. íils d'or.
E l vell Magdalena se'l mirava ami) atrevida desconfiança: Seria un
llklregot que s'havia escorregut de nit per a rabar-los? Però si a bordo
no hi havia un sanabre! Prou ho podia veure el senyor, (iue només
•portaven a sobre quatre pSrracs mal apedaçats. No ho era un lla<ire.,no:''
seria un maniàtic, ben portat, que anava d'esma,
—No esperàvem un llus amb calces—feu, mofeta, el vell patró.
. I cl serjyor:
—iSempre m'esperen, a rai; i allà on vaig, no'm volen, desprésI abans de que poguessin impedir-ho, aquell estrany, amb una febre de
treball insòlit, agafava els onmetxs i els deixava caure a la mar amb
la destresa i coneixement dol tècnic, que admirà als minyons, quins
vegeren la seva feina de tres homes, feta ,per un tot solLes xarxes es xopaven en la fredor de les aigües; la barca romania en el movknent suau d'un mar en bonança, i en la quietut i
l'espera, el mestre els atregué d'una mirada infinida i els hi purlà:
—iEn veritat us dic, homes de desvalgut llinatge, queïs vostres
esforços tindran la merescuda ipaga: d'ara en avant, oh ardits, les barques tornaràn a la platja curulles de peixos.
• , • I l'extravagant obrí una capsa, primorosa, de la que'n tragué una
maquineta entortolligada de fils d'aram, com un rellotge de butxaca
de minces rodes i lluentes. Va jimtar pels extrems els fils dcsenrotllats
• i els deixà caure a l'aigua.
Com si un sol emergís del fons, la claror i la bellesa es feren en
els abims, i la mar tenia la transparència del cristall' i es veien corre
adalerats els peixos, er. encantadora coloraina, cap a les xarxes nues, es/ teses verticalment, xuclats, diria's per les mateixes malles, sense deixar-ne una de buida.
I quin content els mariners davant la meravella nova! En Magdalena ho veia i no li produïa el goig, com en els altres. Tenia tretes
de murri, i en malpensava una. Corcat d'enveja, veia l'imvent ptodigat
a tot-arreu, els altres patrons enriquint-se i ell, èl més pobret potser,
després d"haver-se exposat a la primera prova. Quina eng^jiia la del
avar sofrent, enfront de tanta girandesa.
• Ja pujaven les xarxes i en treien els peixos grassos, caputs, que
anaven a emplenar els coves; ja quedaven- plens aquests i s'omplenava la
barca; ja no bi havia on enquibir-ne, de pesca. E s feren cap a terra. SI
dolça fou la mar a la sortida, plana i l'ranquila era al retorn. J
E l senyor, en confiada plàtica, els ensenyava la manera de fer
funcionar l'aparell, la seva marapulació, la senzilla tècnica i l'èxit segur
en la pràctica, com havien vist feia poc. E n Magdalena no es pogué
aguantar més i li arrebatà amb fúria de les mans l'enginy:
—Sou ur. miserable que veniu a augmentar la nostra pobresa — i
d'una empenta cl gità al mar a l'inventor, qui caigué, desapareixent ràpit,
com si aquell hóme bagués sigut de plom.
—Què heu fet, mala bèstia?—cridà un minyó, i els altres s'.hi abalançaren per a lligar-lo al assassí. Però el patró era fort i es veia aco-
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rralat; com una fera folla, els rebatia i anaven caier.t, també, un à
un. com el protector de la barca.
A les primeres hores del jorn, els vaixells rendint, trobaren la barca
d'En MagdaMlena sense governall i s'hi aproparen. Encara n'estan espantats els mariners: E l vell Magdalena romania allí, mort. el -cap tràgicament enfonsat en el tou del peix, fóra els ulls de les òrbites i un fil de
sang que li rajava de la boca oberta í negrosa- En la brega amb els re-,
mitgers, l'havien colpit mortalment. Estava caigut sobre ses cames, i,
se'l veia de genolls, torçant-se a l'esquerra del cos, i el braç dret li,,
quedava lliure i rigít, ensenyant el puny contret: Prou ne feren d'esforços
per a descloure-li la mà, prou; però solament es donaren compte d'un metall que brillava, brillava-,..
MARIAN VILAMAR.

-

La vida incompleta
Després de casar-se, gaudiren encara tres anys amb la polenta força
.de la joventut. E l primer any el passaren lluny de les ciutat's; els altrej
dos barrejats amb el món, sense deixar do estimar-se, fins que ella començà
a tossír. La seva mare havia mort física i era innegable que els símptomes del terrible mal corcaven el pit de la fillaE l seu espòs la rodejava de precaucions. Tot fou en va. Acabat l'hivern, el mal havia minat de tai manera, que es vegeren obligats a tornar
a Barcelona per a consullar. Davant d'ella els metges donaren una resposta evasiva, però l'espós els portà a una cambra veina i suplicà que no
lí amaguessin res. Un d'ells li digué:
— H i han poques esperances... Procuri no contrariar.la í satisfaci tots
els seus capricis. Qui sap!
L'espós tornà al costat de la seva dona. lEUa plorava í volgué consolarr
la. Llavors, en mig dc Ics llàgrimes, ella digué:
—Oh. espòs -meu- Me queda poc temps de vida. M'ho conecl
E l l protestà. Amb veu emocionada la dona replicà:
—No em fa res morir, no; r.o em fa por... Però abans de que arribi
l'hora... 'm'agradaria tan... pogucr...
E l l se la mirà àvid de conèixer aquest desig suprem—Què vols? Demana, que per tú ho temptaré tot.
Ella murmurà:
—iNo t'ho puc dir, no t'ho puc.dir...

S'instal-laren a la vora del mar. Ell la cuidava sense repoiar un minut. Adormia el seu temor afectant alegria, omplint de projectes llur pervíndre, el per vindré dels dos tan curt i tan mesurat... Ço qu'l desolava
era aquell desig tan misteriós. Al menys que tingués tot el que volgués.
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S A N T A I N N O C È N C I A , per Capuz

- C ò m se dlo, nena, el.teu p a p à ' »
- A i x ò s e g o n s el d i a . E l d i l l n n s J o s e p , el dijous L l n i s i el dissalrte
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Però, què t i a ? A què aspirava? Segurament una cosa impossible, des de
^-cl moment que no s'atrevia a formular-la.
Diner, luxe? EU no era molt ric. però podia complaure-la bé. E n
els somnis de la malalta, cn els' somnis abominablcmcnt tristos on s'esllangueixen els designats -per la mort, ell ja sabia que hi persistia aquell
ifesig ofegat, sabia que aquell mateix pensament martiritzava cl dèbil
cervell i que davant d'aquells ulls hi ressuscitava implacablement' la mateixa visió. Però quina?
I,a feu viatjar, però res interessava a la malalta. Sempre aquell somni ombrejant-li els ulls. E n el braçoleix dels vaixells i cn la fugida dels
trens, ell endevinava qiie pensava amb aquella cosa misteriosa i que e f
seu esperit 'tendia vers aquest centre únic d'idees i d'esperances. Encara
que no ho digués, temia morir, però no per la necessitat de viure i d'ésser
jove i bella, sinó per por de no satisfer el seu desig, amb el que quedaria
més resignada.
Ell imploraiva:
—iDiga'm una paraula n o m é s . . . una paraula que m'indiqui la conducta que dec seguir per a poder acontentar-te com tu voldries.
—No; no puc negar que, malgrat jo mateixa, aspiro a una cosa que no
podré abastar i que és inútil que tu la sàpiguesL'existència d'aquest secret posava entre ells dos una separació que
el'temps anava agreujant. Còm podien unir-se aquelles dues ànimes, si
la una amagava a l'altra un reconet d'ella mateixa? E l l sofria enormement fins que una rojor equívoca teny! Ics galtoncs de resposa, i tornaren
a Barcelona per a visitar a un metge.
Al sortir d'una nova auscultació, ella exigí la verirat.
—Quans dies tinc de vida? Contesta,
Però ell callava com si no la sentís. Després d'un llarg silenci suspirà:
—Si al menys haguessis pogut tenir tot el que volies I —
—Tot el que podia venir de tu ja ho he tingut; el que jo volia no m'ho
podies donar.
—Què volies? Què vols? Et suplico agenollat que m'ho diguis per a
que no pugui tenir cap remordiment
Ella era dèbil i aquesta abnegada insistència la trastornava. Per fi
parlà:
—Jo"t'estimo molt, però molt. Però com pots compendre, quan vaig
casar-me amb tu conexia amigues, amigues que havien confiat en mi.
Reflexionant, volia abans que tot que la meva vida fos completa, que no
hi manqués res, Jo la veia tota entera, precisa, plena. De primer, tu,
nosaltres dos, el nostre amor... Després nosaltres dos voltats d'altres
i seguint estimant-nos. Tot això s'hà complert. Però després. •. després,
no hi ha hagut res més. Com pots compendre, arriba un dia en que no s'estima més i jo m'hauria deslligat de tu. Llavors còm és natural, oi? hauria
estimat a un altrç...
^
Ell feu un moviment.
—No t'enfadis, amic meu, perquè això no ha pogut ésser i és per çò...
que'jo estic desconsolada
Ko conec res... Deu ésser tan b ó . . . tan
dolç.-, sentir els petons d'un altre... quan ja no s'estima mésl Totes les
dones senten el mateix. No obstant, durant els viatges llavors encara
t'estimava. Si pogués viure dos o tres, anys més podria realitzar el meu
somni de dona. Però tot s'acaba, em sento morir... i . . . no t'he enganyatSanglotava amb el cap entre les mans mentre ell la contemplava amb
mirada dura. La mort iraminenra no l'entendria ni es recordava ja del
rseu gran amor, Sols el dominava el seu orgull d'home, el seií orgull sag-
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nant, la seva Iwslia vanitat dc mascle humiliat. Davant d'aquest dolor,
daivant del dolor sagrat de l'ésser que va a morir-se, ell només pensava
amb la traició que ella havia esperat sempre.
Tancà els ulls. cl cervell li hullia i tenia por, molta por de que ella
no es morís4
,
- F E R R A N . CAÍÍAMERAS

De la vida de l'amor
L'amor és el jeroglífic més ititrincat que's pot conèixer. Molts són
' a ,dcsxiirar-lo, pocs els qu'es creuen assolir-li la solució i ben comptats
eis que l'encerten,
No hi ha ningú més polític que les dones- A un bon cor prefereixen
un bon partit.
" Es en la creença de moltes dones, que l'amor no dóna pa^ i si no fos
l'amor, i,de qué viurien toies les doncs?
En -la balança de l'amor fa més bona pesada el cor d'un home de
cor, que cent dones juntes amb cor i tot... E s buida tan aviat el cor
d'una dona 1 1
Per a la dona, l'home no és res més qu'un objecte de luxe. Si no
pot lluir-lo, no el vol, i si ja cl posseix, no scrvint-li per a fatxendejar,l'arrecona.
Els pobres son els desheredats -de la fortuna. Els esguerrats, els desheredats de l'amor.
Es un cas excepcional, veure maridada una dona amb un coix. E s
cosa corrent vcure-les-hi amb assetjats per mals de tota mena. quins efectes no transcendeixen a part de fóra fins al darrer moment.
Per a la vanitat el tot és l'apariència. jQuè hi fa que un edifici de
part de dins sigui tot malmès, podrit, corromput, si a l'exterior té bon
aspecte la façana?
E l cor no segueix, en la vida, el mateix romiatge del cos. Aquest
es fa vell a mig camí; aquell no envelleix mai.
Quan una dona, parlant d'amor amb un 'home, el mira fixament, li
palesa una possibilitat d'un amor apassionat; si ya desviant l'esguard
,com no gosant mirar-lo, bo-i-cercar.t vm punt fixe, és que sent la
mateixa passió, però que hi ha un trenca-coll que s'hi interposa,
% Els de;cnganys són arestes que es claven al cor i com'més s'endinzen
l'enforteixen més, per a estimar més conseqüentment.
JOSEP G I F R E I ERRO
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GRÀCIA E S P A N Y O L A , pet A. Cerezo Vallejo

-No sé si tirar per jutge o per torero...
- P e r l'un et sobren formes, per l'altie et soora cap.
•

— 157 -

L'ànima catalana
Estava situada en un carrer d'uns barris baixos d'una població marítima d'una terra forastera. L'anomenaven la taverna del "Mingo".
Era una cosa entre taverna i cafe. Taules, cadires i servei, tot era esquerdat i ranci de tant servir, hi havia un petit escenari fet de fusta i
cartolina a quin color de malalt hi varen aplicar un vermell i vert tan
virolat que al mirar-se feia mal a Oa vista.
• Aquella nit,_ en' el saló del "Mipgo" hi havia cant i 'ball, i la
gent no hi cabia. Entre el fum sortir d'un tabac del més ordinari, la
flaira d'aquelles begudes artificials i fortes els renecs dels concurrents,
emmetzinaven coniplelament aquell ambient.
No se sentia més que el crit de "Viva la gràcia i", "Viva ,tu marc I", i
altres visques; a l'escenari d guitarrista assegut a la cadira, rasca que
rasca, i vinguen "guajiras" i "soleàs". L'estrella, una dona groixuda.
d'uns 25 anys, que en representava 40. es bellugava ubriaga. Els seus
gests no era d'artista, al aixecar els braços i deixar-lcs caure semblaven ,
els d'una bacallanera disposada a fer feina.
Al baixar el teló va esclatar un repicament sorollós- Que begui el
"maestro", va dir un del públic, i varen íer-se seu al guiïarrista, i vulgui
o no, bridaJíren copes i yinga fumar, fins que borratxo del tof va caure
a un recó ple de porqueria.
Al despertar, l'imaginació va portar-lo an el seu poble, a aquell
lloc de la muntanya catalana en que les costums son tan pures i el caràcter tant diferent d'on estava- Va fugir de la taverna del "Mingo"
maleint aquella vida.
f

.

. . . * * *

El nostre guitarrista ha tornat dc l'Argentina, on és considerat i
apreciat com a bon artista. E l poguer tornar a veure la terra paternal,
de tot son afecte, l'ha tornat a la PeninsulaAccidentalment passava per la .població de la nostra història i trobantse davant de la dita taverna, i recordar "escena del jorn de sa marxa
'impensadamení va ficar-s'hi dintre.
Assegut i reco'Isat a una taula, veia tot el personal canviat; però la
característica, el mobiliari. eJ teatre, era cl mateix. Una noia esquerdaJenca. va acoslar-se-JÜ, uns braços prims l'apretaven de la cintura, la
boca cercava la seva, i s'apartà; era una boca groga amb un fetor d'aiguarder.t que la ofenia. Va conversar una hora preguntant. Al despedir-se feu
netrega an a^quella dona d'un grapat d'argent.
Un cop fora. va haver-hi sarau i "juerga",! es feu escarni del senyor
americà.

• A la taverna del "Mingo" estan esperant aa el "primo", creient-se
•que està enamorat de la fulana, i ell, en e) tren, apropant-se, somnia en
aquell tros de terra de sa pàtria en que l'aire que es respira dóna
força i cria ''ànima catalana.
P. A R E N A S .
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L'AVAK
Treballant fora de mida
i estalviant fins el menjar,
- el Geroni va passar
• tots, els dics de sa vida ;
i si algú li preguntava
per curiositat només:
—Doncs, Geroni, dels dinés
què'n voleu fer?— Contestava:
—^No vull fer cap desgavellGasl'ar-mc un cèntim? No. Cà!
els diners me'ls vull guardà
per demà que sigui vell.

amb el còs fret com la neu,
lot donant l'ànima a Déu
a-poc-a-poc repetia:
—No vull fer cap desgavell.
Gastar-me un cèntim? No. C a !
els diners me'ls vull guardà
per demà que sigui vell.
JOAN P L A N A .
E N E L SALÓ D E M O D A , per N.

Sol, dc tothom despreciat,
sense un gos p'er companyia,
com una bèstia vivia
en un pis sota terrat.
I quan amb bona intenció
li deien: —Perquè no goses
del món? — Res d'aquestes coses,
—contestava;—res d'això.
—'No vull fer cap desgavell.
Gastar-me un cèntim? No- Cà!
els diners me'ls vull guardà
per demà que sigui vell-

De tothom sempre apartat,
com una planta deserta,
i no tenint mai oberta
la porta a la caritat,
va reculli un capital,
i sent ric, la gent li deia:
—Perquè no't cases? — 1 ell feia
sempre la resposta igual:
—No vull fer cap desgavell.
Gastar-me un cèntim ? No- Cà!
els diners me'ls vull guardà
per demà que sigui vell.

• * *
Entre maleses i enganys,
explotant aquí i allà,
el Geroni va arribà
a l'edat de vuitanta anys.
I una nit, mcntre's moria

- Q u a n u n a dona t é el cap I els peu
a l seu gust, s e m b l a que s e l i alxampll <
cor.

— lúí)

FEBRER
^ i Corn me plau la pàlida claror del creixent dia
en els freds jonis de Febrer I . . . E l sol, ja més arden:-.
de la pleta arreu desglaça'l gel i, suaument,
apar que nous cants d'amor reprèn !a rodaliaJa els pastors, amb els cofois' remats, van fent llur via
cercant, amb dalé, l'qscalf de l'astre resplandent
dins enrabassats viaranys del bosc i, en fort batent
d'ales, sc desperta l'ocellada en llunyania.
•Glosa la cardina, amor, amb llurs freseals cai.túrics:
s'ouen moxaines de mel d'idil-lis carinyosos,
i meixos i xais, en les ombrívoles boscúries,
saltironcn a pleret i trisquen joguinosos..,
Ço es el Febrer, un dolç -bes, caricia materna
d'una plàcida i suau /beatítot interna.'
A. D A R O C A I G R I F O L L S -

S O N E T FILOSÒFIC
No estranyis, mon amor, que trist estiga,
i que visqui rialler al davant teu:
ja que curar-m' no pots el mal més greu,
no vui que, a vora meu, tinguis fatigaUn fort i ferm dolò és el que m'obliga
a qui resti abatut, a pesar meu:
ni cants, ni jocs, ni balls... ni ré'm distreu
i tot em don' er.uig, ma bona amiga.
La meva sort, és trista i desditjada,
i, enlloc troba consol, i suplici etem.l
Fins d-el doló tinc l'ànima abrusada
i e! cós, més que un volcà, és un. . . infeni...
L a causa n'és de tot, Lola estimada
anar pel juliol vestit d'hivern.
X. D. ROCA-

•
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L'afollament de fra Eloi
. , . Eii aquell temps no existien encara ni Patronals ni Sindicats, r i
Caixes d'Estalvi- L a gent no estava per romanços i cada u anava per
ell. Els únics que, previsors portaven la davantera an el instint d'Associació, que diuen, eren els religiosos de les diferentes ordres sagrades,
que abundaven ja com avui en aquella època, els quals iprenent al peu
de la lletra aquell axioma de fra Eximenis de "Bon estament de la comunitat és ben estament de quiscú en particular", feien vida comunal, prevenir.t-se així d'una existència plàcida en la terra i una glòria quasi cert»
allà en el c e l . . .
No sabem en quin convent seria que hi feia vida exemplar un bon
benedictí que era lo mes pacient i bona fe de dintre l'ordre, que per la
seva abundància de salud i bonhomia satisfeta, no havia pogut resistir
mai, no direm cap de Ics carns al-Iudides en els set pecats capitab, sinó
tant sols cap de les c a r n s . . . d'olles que fumejaven flairoses i curulles en
dies de reglament al refectori" E l meu regne no és d'aquest mon", havia dit Jcsucrist- i ell, per allur.yar-se lo més possible d'aquest mon de temptacions i de misèries, i per
a oblidar-se d'elles, menjava força, i per a pair més bé, s'entregava bcatíficament al seu sant són de cada dia, amb tal descansada gràcia de Déu,
que res li feien les-mosques, entossudides en vegetar per la seva closca
pelada, ni de res -'.i servien les severes amonestacions del parc prior,
per a treure'l d'aquella tíecaminosa habitut.
—Què hi voleu fer, reverend pare.—deia el bon benedictí quan es veir.
sorprès.—deixeu-me que en les meves debilitats de mortal pecador em
deixi portar pel sossego de la meva vida insignificaint; que un hora;
amb la panxa grossa i amb un esclat de cara com la meva, vermella i
abundosa, es tant difícil esdevindre sant, per just que fos, que és inútil
esmerçar cap sacrifici...
I així continuava, fins que un dia un miraculós aconteixement vingué
a trencar-li cl son -- i no dormí ja més: 'La veu de Deu, en lo millor d'un
somni, li digué: " F r a E l o i ; amb l'excusa de tenir la tripa, grassa, vos
mengeu i dormiu massa, i heu de saber que en el cel, massa tripa i massa
fel, del mortal que aquí cs propassa per la porteta no hi passa-"
Fra Eloi, que tenia un temperament que més es decantava cap a
Boccaci que cap a San Agustí, entengué l'indirecta i segur de que allò
del cel era veritat, pensà que amb esforç i temps encara podria desviar
aquell terrible vaticini, que quasi li augurava la seva damnnació,
Des de aquell dia, fra Eloi, feu un canvi radical que deixà admirada a
la comunitat de tal manera, que tota desconfiada s'el mirava^ amb cert
recel. Ell era cl que primer s'alçava de bon mati, ell el que més dejunava, el que millor complia els seus deures... benedictins, cl que més
crudelment es deixupünava i el que en comptes de deixar-se seduir per
les grands dormides, cl seduïen els profons estudis de la teologia, de la
ciència i de la nigromància . . . (i)
Aquest afany dc regeneració acarregà al bon benedictí dos mals que
per força havien d'esdevindre fatalísshns durant el transcurs de là seva(i)
: 11

No falta qui diu que va ésser l'inventor del rom-quina.
• • V .-

— 162 vida: Un era l'odi que li prengué cl prior quan començà a veure en ell
un rival, que dintre el convent donava senyals d'eclipsar la seva pròpia
personalitat; l'altre era la malaltia que minava dintre seu devastadora...
Efectivament, fra Eloi, havia supeditat tant la matèria al esiperit, havia fet tantes abstinències de carns i de siestes, havia abusat tant de les
penitències, i per torna s'havia empapat tant de teologia, que el pobre
home havia perdut tot allò'de bonàs benedictí que tenia per tornar-se
flac, demacrat, taciturn, visionari, pensador i escèptic
E l pare prior vingué un dia que. no pogué j a aguantar tanta santetat, i
per castigar la seva vanitat de la virtut davant de la comunitat, li creuà
el rostre dicnt-Ii: Ara veurem que hi ha de vostra humilitat!
Fra Eloi. que er. altre temps, sanguini com era, potser hauria abaixat
el cap, donant un bon exemple de resignació, avui, nirviós i sensiblement
aguditzat, agafà an el pare prior pel clatell i li suministrà una tal
"benedictina", que, a no intervenir-hi la comunitat, es queda aquesta sense
cap de casaDe la feta, fra Eloi fou condemnat tres setmanes a pa i aigua tancat a
la cova enreixada del convent, i en ella creixent-li tormentosament j'odi
vers el prior (que cada dia anava a sermonejar-lo irònic des de la part
de fora de la reixa) començà a pensar d'una manera alarmant que no
estaria pas del tot bé en Ja glòria del cel, si en ella s'hi havia d'ensopegar
amb l'ànima d'aquell prior que tant detestava. Aquest temor li portà ua
gros dubte i es preguntava: Si al sortir d'aquí, amb la rancúnia de mort
que ens portem, me barallo amb ell i els dos morim de l'agafada;si totes
les misèries, si tots els odis, les enveges i les venjances acaben en aquest
mon, al passar encara panteant al altre, ens haurem d'abraçar com si
tal cosa ? Això no es pot capir! No serà mai, mai, mai I
E l dubte aquest, que fou l'epíleg de molts altres, no menys enginyosos, que tot sovint l'atormentaven com uns mals esperits, se li clavà
tant en el fons del cervell, que l'home, agotat i vençut, al sortir de l'humida
presó, prengué la sacríiega determinación de valdre's de la nigromància
per a lliurar-se d'im cop d'aquella situació que li pertorbava el sossego i
la raó.
Aquella mataxa nit (divendres dia 13), faria la gran prova. Sabia que'lsésperits malignes, amb una evocació cabalísfica i grotesca, acudirien
al seu auxili. A i x í . . . quan devallaren lentament del petit cloquer les dotzèbatallades de la nit, fra Eloi, després d'haver mastegat durant més de tres
quarts d'hora una barreja dc gracs d'all i grills de ceba, baixà cap al cemenl'iri del convent, amb l'hàbit arremangat fins als calçons, portant una
paperina dalt del cap i un ciri encès en una mà i en l'altra una gàbia,
amb un gat negre tancat dintre.
Quan arribà al mig del cementiri deixà la gàbia en l'altar d'una e n a
de pedra, i en front d'ella fent mil postures estrafalaries invocà de mil
maneres misterioses a's esperits malignes... que no compareixien. Aleshores l'invocació prengué un aspecte de macàbrica follia: Començà a
cridar, braços enlaire, una mena de lamentació estrambòtica, fent tres
petons en terra, i començà a socarrar la cúa del pobre gat, que llençà
uns miols tant desesperats i esgarrifosos que els esperits malignes, les
ombres del mal i les bruixes, per no sentir-los, deurien acudir a l'invocació ferventa, perquè fra Eloi s'ext'engue tant Uarc com era de boca ep
terra i així restà una bona llarga estona.
De sobte s'alçà i pres d'una estranya follia exclamà: Morta la cuca
mort el verí; morta la rosa, mort el ipcrfum; mort el cos, mort l'esperit.
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Mes jo tinc que dir-vos, esperits fellons, que si el meu esperit no s'esfuma, amb l'espèrit vivent dels elements morals que s'alimenten de la
matèria, i em trobo a l'altre món amb el prior, l'empendré resolt de bell
antuvi fir.s
aplanar-lo bé. L a teolojjia m'ha fet renegar de la dignitat de l'home, però jo mai renegaré de la dignitat de l'esperiti"
Si és que tinc raó
vull dansà amb vosaltres,
si és quejinc raó
deixeu que m'en rigui del pare prior.
I al dir això saltà i tellà al entorn de la creu d'una manera tant
estranya, original i còmica, que el prior, que amb tota la comunitat
s'el miraven des de una finestra, digué:
—Es boig!
FRANCESC ROSSETTI.

PER T O T S E L S GUSTOS

- A mi donen-me les fortes emocions de la úllima'liura.;

—Fer peiar ttets 1 portar quelcom
per a Ic caçol • són dos plaers en nn.

—No hl ha com la pau qne dóna fer
una jugadeta familiar.

Treure's; els mals humors barallant-se, é s una coea'higlènlca.
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F L O R S D E S P U L L A D E S (0
i Oh, tu, minyona flor camperola,
que el poble deixes per vanitat,
atreta a voltes per l'auriola
desconeguda de la ciutat !
- S i tu sabessis, tendra ponccllà,
lo que t'espera a la capital,
no fugirie.s com una ocella
deixant lleugera la llar pairal.
Quan dels teus pares deixes llurs braços
per caure a altrci desconeguts,
.tal volta trenques de! cor els llaiçosque amb ells unires "os anys viscuts.
Té molt més força la fantasia
dominadora de ta il-lusió,
que'l via crucis que t'anuncia
plorant, ta marc, de la emoció.
Qui sap!... si un dia desenganyada
i empenedida voldràs tornar..,
—mes serà mútil, flor desfullada.—
al niu que incauta vares deixar.
Com fulla seca que'l vent s'emporta
per i'ampla via de l'infinit,
veuràs <om fuger. barrant 13 porta
,Ces esperances d'amor fallit
Veuràs com marxa, dsixant-te sola.
l'amic que un dia creuràs fidel;
i és que tu ignores, flor camperola,
que com l'abella, sols busca mel.
' Veuràs quc't deixen abandonada
amics, amigues, amb ta dissort;
veuràs que marxen com torrentada
que se t'emporta a bocin-s el cor!...
Després, en hores de mslan^ia, •
plorant, ia història repassaràs;
i al veure't sola i sens alegria
la teva mare recordaràs.
La teva mare que també plora
de quan deixares ia llar pairal;
per la poncella que s'hi desflora
com flor marcida a'ia capital.
R A F E L MASSIP.

(i)

De la comèdia dramàtica de costums: "Gent del llamp".
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Història d'un barret de feltre
Era un dia de tardor que el vent xiulava impetuosament. fent cruixir
els cimerols dels arbres, i arreccant-ne les poques fulles que els hi, quedava, els deixava completament despullats, sens tenir en compte aquell
sant manament que diu: "vestir al despullat".
Les fulles caigudes venien a parar en na munt d'escombraries de la
Plaça Urquinaona.
Pels voltants d'una palmera un infatigable cà oferia son amor a una
tendra gosseta.
Prop d'un fanal una mimyona de galtes vermelles rèia escandalosament amb un soldat de cavalleriaAssegut en un banc de pedra un pobre vellet esipaordit pel fred, passava sos trèmols dits per sa llarga banba blanca.
Nosaltres, bohemis desvagats, parlàvem de filosofia perquè no feníem
diners per a anar a un restaurant.
Quan més acalorats ens trobàvem discutint les humanes prediccions
d'En Balmes, i les crúcs sentències d'En 'Sócrates, dos barrets aralb animada conversa s'estatjaven eo el pilot d'escombraries. Intcrrrompent la
nostra discussió, escoltàrem atentment la trista història que amb veu planyívo.a explica el barret de feltre a son company el barret de palla.
—Amic barret de palla, tff et queixes perquè tens la vida curta, quan la
meva condolença és precisament per tenir-la massa llarga. T u tio saps les
engúnies i sofriments que t'estalvies visquent un any o dos. I perquè et
convencis de les meves afirmacions, t'explicaré un xic per alt la meva
històriaJo soc fill de Barcelona, d'una barreteria del carrer de l'Hospital, encara que la meva documentació acrediti que he nascut a London.
Vareig ésser comprat per un milionari americà, que em feu passar els
dies més feliços de la meva vida, ptiix a tot-4iora respirava a plè pulmó
les exquisites fragàncies de les roses de Jericó, i altres vegades quedava
ubriac amb la fina aroma de les violetes de Parma.
De Barceloaa vaig anar a París, junt amb cl gentil americà, que no
m'abandonava mai. Allà vareig tenir la oportunitat d'olorar els perfumats
isedosos cabells de les elegants " madamoiselles", i besar, les enjoiades
mans de les cocots, que no paraven un sol moment de fer-me caríciesDia per altre prenia banys de xampany i m'hostatjava en els millors
hotels.
L a sort no dura sempre, i un dia, anant a dos-cents per hora amb
un H P . vaig tenir la desgràcia de caure a daltabaix del riu Sena. Jo feia
esforços sobrenaturals per a no anar a fons, però per últim, ja agolades les
meves forces, vaig sucumbir, ananf a parar en les tenebroses regions
aquàtiques, d'on sortiren, una munió de peixos, donant-me la benvinguda.
Amb tot i ésser objecte de moltes atencions, no podia acostumar-me
amb una vida tan humida, perquè de seguir vivint ea aquella regió, haguera agafat un reuma vitalici, i per això un dia, fent un salt d'atleta,
em vaig arrapar a l'àm d'un pescador, per poguer continuar la meva
vida d'aventures. Des de llavors he servit de plat per fer-hi truites un
pallasso- He amagat la cara de molts deutors, que, gràcies a mi s'han
estalviat més de quatre garrotades- He cobert la closca de dos pollosos i
un tinyós. També he fet de colador de cafè- I per últim he tornat a Bar-
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LA SIRENES D'ARA, per Barrlbas

En la platja.
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ce'.ona. però acompanyat d'un apatxe, que aquesta nit passada s'ha escapat dels dos trets que jo he rebut per ellDesprés, amb empentes i rodolons, he pogut arribar fins aqui, esperant la mà despietada de l'home del sac, per a aviat ésser portat cr. una
fàbrica, on serviré per a llimpiar màquines olioses, i quan ja estigui plè
de ferides mortals! seré transportat vers «na gola infernal dels aparells
que m'esmicolarin. i les meves despulles serviran .per a fer fil ordinari.
Més tard, en el fons d'un sac, un barret de feltre plorava amargament.
E. PLANA.

Observacions d'un psicòleg
de la Grècia nova
E l bon barceloní del m i l noucents.... vint-i-dos
Tothom sap que nosalïres, els grecs, tant els que viueD a la muntanya
Olímpica com els que vivim a la Tràcia després del famós tractat de
Sèvres, tots som homes que portem .al cosí l'arrel de la saviduria llegendària. E l bressol de les Ciències—diu tothom—lia estat la terra d'En
Perícies.'. I üenen raó.
Nosaltres fem marxar reis, els fem abdicar, fem guerra contra els
turcs, tornem enrera, tot sovint, contra la nostra voluntat-.-; i tot això
fet amb mesura, joh. l'esfratègia!, ens dóna caràcter racial aferraador
per a dir-nos hereus dels grecs eterns.
Avui, els que vivim a Tràcia, encara que estiguem a Barcelona,
som més homes (uí-hoc, que els llegendaris: som més pràctics. Vegeu,
sinó el gran Venicelos... Ja ningú de nosaltres es preocupa de la filosofia com aquells homes molt savi-, però poc acurats, que vareti deixar
tants de volúms escrits i varen donar tantes lliçons. Avui ens preocupem de la psicologia gairebé tots els intel-ligents: és la base de tots,
exceptuant-ne la vulgar teca.
I com a homes d'avui que som. més que els defectes nostres en particular, ens dediquem a observar els defectes de tots: de.la comunitatI consti, però, que cap mena de parentela ens acosta a Ler.in. Car és
més efectista i més modern preocupar-se de tots. i els escriptors que miren al
Panteó (encara que a Catalunya no n'hi hagi d'altre que el de la oficial
Mancomunitat i anexes). devem fer-ho així si no volem malmetre el temps—
que és or segons l'oncle Sam de les Antilles espanyoles.
Jo, grec, que escric, però, en català, no parlaré pas de la Grècia-.- " pàtria del meu cor"... (i), car si he dit que soc grec sols ha estat per a dir-

(i)

Música de 'L'Emiqranl".
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vos i assabcntar-vos i preparar-vos la declaració de que soc solvent per
parlar-vos de tot. Jo dec parlar de Catalunya, pàtria de la meitat del meu.
cor, i dec parlar de la psicologia, ciència o dèria del meu magí sencer, i,
sobre tot, de Barcelona i dels barcelonins, conciutadans meus que foren
al 1900 i que ho són ara novament encara que sigui de pasPerquè Barcelona ha canviat, i ha canviat molt, i els barcelonins
encara més;
Ans tothom era casolà- Els homes estaven tleu i fins vint anys treballant a la mateixa casa- Al ball s'hi ballava rodó, Els tmisk-halls eren ran'ssims. "La vida nocturna acabava tard 0 d'hora. E l s deports sols s'exercitàven els dissabtes per una classe de gent i els començos de mes per
iaia altra, quedant reduïts al sol i exclusiu del pobre Eros eslipendiat.
Avui. el bon barceloní, no s'està gaire a casa. S'ha acostumat fins a
barallar-se amb la dóna el que és icasat. Tot sovint canvia de casa i d'ofici. A l sarau balla el "fox-trot", les danses hindues i fins li preocupa el
ball de Hawai que és a punt d'introduïr-se jaL'internacionalització del ciutadà barceloní és feta. Després de la
guerra que-ha passat, parla, amb facilitat, de mundial geografia política tot sovint i de tots els problemes que agiten al món.
Del mil noucents al item viut-i-dos, per a mi, psicòleg, hi van quatre
punts suspensius: els del títol. De l'uní penja la guerra gran i de l'altre
les lluites socials; dels tercers els deports i del quart, cl catalanisme nou.
Després d'això, la transformació del bon barceloní no podia per menys
que operar-se.
De la guerra s'ha parlat de Catalunya a la Societat Anònima per a
l'explotació de les -petites i grans nacionalitats anomenada Societat de Na- _
cions. Era indiscutible la repercusió. Les lluites socials han col-locaj a
Barcelona al primer lloc del m ó n . . . E l s deports han excitat tan l'ànima
de la dependència de comerç, que ningú s'hi ha pogut substreuré. E l catalanisme nou ha posat el problema del Panteó oficial de la Mancomunitat, i, conseqüentment, des de l'inofcnsiva dependència del comerç i de
la indústria fins a la intel-lecíualitat, passant per la mirja classe i lo
classe mitja, tothom s'ha remogut.
Però la síntesi cupulària de tots els avenços i la mostra ipalesa de ]
l'internacionalització al-Iudida, es troba nousinolitzada, en efectiu, a Canalctes. Hi ha hagut una olimpíada a Bèlgica, i Catalunya hi ha estat de
les primeres... i totes les classes socials es concentren a Canaletes, a
saber quelcom de. futbol... I es segur que ningú desconeix el nom dels
asos del futbol català. I fins es segur que el barceloní que no sabés res
de futbol se'l consideraria mal ciutadà de Barcelona.
Abans, tot ciutadà es preocupava de política i no era un bon barceloní
el que s'en retreia... Nosaltres teníem per mar grec al qui no es preocupava
de Ja qüestió balkànica. Avui tots ja hem devingut balkanitzats igual els
de Tràcia que els d'Atenes.
I també allí ens dediquem al futbolí... També hom posa les mans
sota les aixelles, agafant-se 1 'ermilla, i amb actilut savionda discuteix, com
a Canaletes, els penaltys, els gols, els xuts i fins la perícia.
Jo, al retrobar-me una altra vegada a Canaletes, pensava encara que
estava als Balkans, mes vaig adonar-me .aviat, que el bon barceloní
de mil noucents vint-i-dos era un altre del de mil noucents: havia guanyat
quatre punts segurissims I
J E P D E L'OMEGA.
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-Què DO vindrà demà a les carreres?
No deien que'l Governador les havia prohibit?
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LES AVIES D'ABANS FILAVEN, ptr
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Sota'l porxo d'una església
arraulida per el fret
hi ha una mare desgraciada
tenint al braç un noiet.
E l seu fillet, "que té gana,
que vol pa", li diu plorant;
i ella demana una almoina
i exíèn la mà suplicant.
Història trista és la seva!
Quan era una tendra flor.
un home va enamorar-la
prometent-li fals amor.
E l malvaí al seduir-la,
bell pervindre li pintà,
i al ser la flor es-bullada
brutalment la trepitjà.

Ara fan el 'olilari.

Per el camí de la vida
sent-ne l'escarni del món,
ella camina sens guia
mort el cor i baix el front.

PALAMÓS, per

Vidal

La qu'era radiant poncella
en el jardí del amor,
ha quedat feca i marcida
abans darribar a flor.
, . J
5 "h •
Mes no ploris, pobra noia,
viu tant sols pel teu fillet,
treballa per e l l . . . treballa,
que cap culpa hi té'l pobrct.

:

Que'l teu fill quan home siga
pugui'l front alt aixecar.
Ell et donarà algun dia
la ditxa que't van robar!
R. H O M E D E S

MUNDO-

C a r r e r de S a n t J o a n
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Sonambulisme
Caldrà que us digui que al remembrar altra volta els succeil's d'a<ïuella
fúnebre nit, sento damunt meu l'alé humit de i'ombra espectral? I es que
fou tan fonda la visió palpable d'aquella forma mig humana, mig fantàstica, que malgrat l'haver-nos, després, convençut de que la nostra perturbada fantasia, forçada pel medi ambient, s'endugué una bona part
en la gestació del fantasma; no per xo va deixar de causar-nos una impressió brutal que no oblidaré jamaí.
M'estava en aquells temps, de romàntics dalers, prenyats de quefers
intel-lectuals, propis d'un estudiant afanyós de saber; en una mala cofurna
d'una despreciable casa de despeses, en una avorrida escaleta més fosca
que l'ànima de !a dispesera, que ens ensenyava l'alta ciència de menjar poc
i pair bé. E n aquell quartet amb la taula arran d'una finestra oberta de
bat a bat a la claror de !a lluna, amb molts llibres arreu, m'endinzava en
lectures que m'enlairaven d'esperit vers ur.' món forjat en un ipla més dolç
•del que tocava en realitat; all! doncs,,aquella cèlebre nit em trobava a
moc pler, quan obrint la porta sens demanar permís, degut a la confiança
recíproca va entrar mon amic Lloveras, qui després de les rituals paraules de salutació, va fer-me saber que aquella tarda en la nostra escala
hi havia ocorregut una novetat.
Al pis de dessota nostre, un matrimoni que hi sojornava amb la seva
sogra, dona ja de uns seixantacinc anys. se'ls hi havia mort un tendre i
únic rebrot d'uns quatre anys, qui en va havia soportat una curta, mes
crudel malaltia, Semblava que'Is pares havien demanat al meu amic si
volia fer-los-hi la mercè de vetllar rinfantó, aquella darrera nit, doncs
ells al menys reposarien un xic, ja que tantes nits havien perdut en una
estèril lluita contra la intrusa que els arrencava el xamós plansó.
• —Concs la veritat—digué 'En Lloveras,—soc pensant si voldries baixar també amb rai, de menys dos. l'un per l'altre, no'ns guanyarà la son
i de passada podem passar la nit aprofitant-nos dels llibres.
—Per rai fet, ja hi esteni anant,—vaig fer, i agafant un parell de
llibres de l'assignatura meva, vaig sortir del quarto, en. companyia del
meu company.

* • *
—Passin, ja poden entrar!—digué tristoi i amable el pare del nen
mort—. Per aquí, pel corredor!—I ens acompanyà a un quartet on en un
llitet hi jèia voltat de robes blanques l'hermós infant, flor arrencada
ans que l'alè del mon la mustiés.
E l bon pare, caigut de son i capolat pel natural trastorn, ens deixà
i nosaltres prompte ja ens trobàrem en la soletat especial qué acompanya
sempre !a presència d"un cadàver.
E ! quartet estava situat al fi d'un llarc corredor que s'allargava fins
al fons del piset, i que segurament deuria acabar en la part de la
façana de la casa. La porta dèl quarto, la deixàrem ben oberta per esvair un tant la sentor de cera ^remant de dos blandons que llumenaven
l'estada funeral. Aviat quedà tot el corredor fosc, provant-nos això de que
tothom dormia,
.
.. •' .. • .
Quedàrem més sols del que ens havíem pensat, si es té en compte
lembarràs i respecte que produeix a'tothom la companyia d'un mortEsguardàrem Jleugerament tots els estrès de l'habitació i un cop passada
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que ens voltava.
Haurien passat dues o tres hores, el temps feia sa via, quan de sobte
veig, admirat, que mon company Lloveras, que seia precisament de cara
al corredor j a esmemtat, caiwia el color de la cara, esdevenint més blanc
que'I mateix mortet que vetllàvem, i amb els ulls sortits de Ics conques,
els cabells esbarriats. s'aixecà frisós i assenyalant amb la mà tremolosa
al Ilarc del corredor amb l'alè intermitent, exclamava esgarrifat: l'espectre 1, l'espectre!
Vaig girar-me d'una revolada i també vaig trobar-me fot seguit infinit
per lo tètric de la visió dalerosa. Verdaderamemt, un espectre avançava pel
corredor, amb pas lent, vers nosaltres, i es destacava clar, en la foscor,
voltat d'una llum maeüenta i grogosa; van passar uns segons, que foren
anys per a nosaltres, i al racer de la fosca d'un recó del quarto, vegerem,
espaordits, com avançava una figura tètrica, de clara forma humana,'
entranf.sc'n serenament "er. el lloc on restàvem nosaltres sense haver perduf nostre esverament#
Llavors s^ens començà d'aclarir el misteri; cl tal espectre, era no res
més que l'avieta vella del xamoset infant, qui enduta per la mateixa costum de cada nit, en perfecte estat sonàmbul, vestint camisa de tela blanca
- fins als peus, quasi arrosegant amb sa còrpora resseca i revellida, els cabells deixats, i amb un llum d'espelma a la mà; s'atansava fins al llit del
nen, aquella r.it ja mort, i deixava un Uarc petó en les galtetes fresques
ahir, avui ja blanquinoses, com blanca farina,
UO cor • complida ^a obra, sc n'entomà amb el mateix pas vers el llarc
corredor, desapareixent breument de nostres ulls, que en un instant van ..
sofrir renlluernament inenarrable d'aquella visió espectral.
Ens quedà un fred als óssos i encara que bon xic comprés tot, per la
força de l'anàlisi, al cap-d'avall. vençuts per la son. vam adormir-nos fins
a les primeres llums de l'alba.
Al desensopir-ncs, vingué la claror a la nostra vista i a nostre esperit;
semblava que amb la- llum del dia, el mortet era més escaient, i com si
tots el objectes fossin nous per a nosaltres. Per .ulteriors converses amb
el pare del mortet,. ens assabentàrem de l'estat sonàmbul de la pobre
àvia, que aquella nit feia el mateix viatge nocturn, ben inconscienta de
que l'iniant fos finat.
Nosaltres ens despedírera ja d'aquella bona gent, desitjanlos-hi l'acostumada resignació pròpia d'aquests casos; emperò amb l'obsessió de lo
inaudit de la vinenta nit, quan la velleta aniria a fer l'acostumat petó al
nen, en un llitet que trobaria ja "buit", ser.sç el carinyós objecte de la
seva perturbació física !•••
F R A N C E S C GIMÉNEZ.
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Aquest gorila fou caçat a les muntanyes de Olri·iiga (Kioni-
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DE L A VIDA

PASSIVA

Qui busca flors en un hermot estèril?
Qui cerca fruit en la brancada seca
d'un cadavèric arbre sense sava?
I qui una estrofa en la monotonia
d'un viure sempre igual, inalterable,
trist i grisenc, orfe d'emocions sanes,
sens cap estel que en el seu zènit brilli?
i Oh, la vida passiva, sense pena
ni noble afany que puguin fcr-la heroica,
que ets trista, desolada i miseriosa,
sense avenir, en el present tancada
que en l'esperit fa sentir de les hores
aquell monòton toc inalterable!
Si bona ets per alguns, siguin que et visquin,
mes no les joventuts en jà pictòrica
edat en que esbadellen les flors belles
de l'ideal llurs càlzers tots ubèrrims
del fruit curulls que té de ser dels pobles
el brau present febrós, rtíblert de vida,
d'un avenir gloriós segur presagi.

>

Oh, poble decadent que consènteixes
que al teu jovent ardit tallin les ales
de l'esperit i en carcers el recloguin
on l'esclavatge pesa com plombosa
llosa planant damunt l'ànima trista.
Oh, poble malhauiat, quan prest de runes
un monument t'aixecaran els altres
pobles que avancea per la via recta,
cu que el jovent menyspreues quan alçar-te
podria ardit un pedestal de glòria,
progrés i llibertat 1
Perquè dolor no hi ha com és l'inèrcia
i el tedi en que els enterra un foll caprici,
fent que en legions a l'unissó inarraònic
i en l'abandó, de tu. Pàtria, reneguin
per a admirar l'ascens dels altres pobles...
sinó—dolor profond,—la monstruosa
flestomia apareix en els seus llavis
quan en l'instart cn que el doló els abruraa
barbarament inconscients maleeixen
la mare que en el mon els posà un dia...
PERR

MIALET.
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El retorn de don Quixot
—Hola, Claudi. Ja he llegit el teu nou llibre.
—Ah, si? Què tal?
- T i n c de con.fessar-te que ,he vist defraudades les meves esperances.
— I això, D. Gaspar? No l'ha complagut?
—No del tot. T'ho carregaré en compte,
-Què?
- ^ E l temps i el capital.
—Si que ho deploro. Quin defecte hi troba ?
—Que é s massa mansoi : no fa mal. EI teu llibre és molt ben escrit,
molt literari; però no posa els nervis en tensió. No fa mal. Els llibres
tenen d'ésser com la pedra foguera que al més feble contacte llença espurnes. I en el temp s en que vivim—i en tot temps—el llibre que no:
espurneja idealitat, que no ensenya res, que no obliga a pensar ni excita
els nervis, val més que no es publiqui. Estalvi de temps i capital.

Don Gaspar era ir.tcl-ligent, home de mon i se'n feia cas. Les seves
jíaraules, pronunciades sense èmfasi, mig en broma, varen fiHrar-se, amb
consideració de justes i dignes, en la pensa d'En Claudi. Elles van anar
devallant paulatinament. consolidant-se, com cristalina estalactita, en el
focs del seu cor, fins a devenir el seu sagrat lema en la nova creuada que's
proposà empendre a favor de la raó i de la justícia- •
—Escriure solament pel gust d'escriure?—digué E n Claudi—. Mai
més. D'ara en avant si agafo la ploma serà per a fer obra positiva, quelcom de profit. Serà per a taladrar l'epidermis de .la Humanitat i mostrar
a la superfície Ics Hagués asqueroses que s'amaguen entre pell i 0 9 . E s
evident que sempre amb la noble intenció de cercar sanejament.
I Er. Claudi; amb extensos coneixements adquirits en llibres, però poc
assabentat de la hipocresia del mon, va llençar-se, com nou Don Quixot,
a desfacer desayuisudos y sinrazonesDifícil i arriscada empresa!
Amb franca noblesa de llegendari cavaller va atacar, a fons, totes les
immoralitats i injustícies que es creuaren en el seu pas. Sense respecte a
amistats ni parentius, per més que del seu cor brollessin llàgrimes, on
flairava quelcom podrit, allí atacava".Prompte va rodejar-lo l'aureola de la popularitat. Tothom el victorejava, tothom l'encoratjava; és dir tothom, tots els que encara no s'havien vist ferits per les seves altruistes fiblonades. I com que aquestes, continuat la seva tasca justiciera i redemptora, van extendre's més i més
de dia en dia. el bou Claudi va veure's titllat, en general, de somniador
i desequilibrat.
Que les seves recriminacions eren justes? Molt cert; però la seva superlaliva intransigència no era factible. Irrevocablement la seva actuació
era suiclda. I , en conseqüència, caigueren damunt d'ell sarcasmes, intrigues, persecucions, venjances i tota mena de procediments martiritzants
—morals i materialf—que la gent conservadora descarregava amb sanya

o
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LA B O X A A TRAVÉS DELS SEGLES, per N .

Com es pot veure no ha evolucionat gens.

contra l'irracional que intentava, amb folla gosadia, pertorbar la placèvola concupiscència de l'actual hipòcrita societat.
Guerra al ridícul imitador del Cavaller de la Trista Figura.
Guerra a l'agosarat que s'ha atrevit remoure les cendres de l'immortal Hidalgo, molt venerable en la llegenda; però insoportable er. la vida
real!
__
.
Pobre Claudi! Identififcat em el seu Ideal-Quixot, realitzava contínuament actes extraordinaris, ruhlerts d'abnegació,, sense gaudir-ne la més
mínima mostra d'agraiment dels seus conciutadans,
Quin dolor no veure's secundat! Ni solament comprès!
Després d'innombrables arremetidas contra follones, malandrines y
gente de mala ralea, va posar-se cor.cirós, va anar-se aflaquint, aflaquint.
fins a caure molt malalt. Lliurat de la greu dolència va passar a continuar
!es seves proeses redemptores dintre d'un. manicomi.
Pobre il-lús! A, força d'anomenar-lo tothom foll, varen ler-li tornar.
'Així paga la estupidés humana als abnegats apòstols que se sacrifiquen
per a oferir-li la pura veritat, l'excels bàlsam de la vida.
Mes el seu granet de sorra a l'obra positiva ja estava col·locat. Cert
que ell havia caigut, però no han de faltar altres abnegats que continua"rah l'obra redemptora- I l'obra va fent-se.
Pobra Humanitat, si així no fos!
« S t . - '

'.

..

" •

E a Claudi' resta, actualment, en el manicomi, allunyat, de tots els
Sanxos contents de la vida materialitzada. I està apartat dels Sanxos
perquè ell tenia massa quixotisme, això é s : excés de idealitat. Això és
un gran crim eu aquest mon de prosa rasrrera. I aquests crims solen- pur.
gar-se en un alberg de folls.
Per çò E n Claudi està reclòs en ell. Mes allí viu tranquil i en les seves hores sòssegades, quan se passeja pel jardí, te la fal-lera d'anar
regant la floresta, escarbotant, ensems, totes les -hérbes que ell considera
nocives.
,
I si algun curiós li pregunta el significat de tal actuació, sol contestar:
—Arrenco els escardots de la Hipocresia i rego a la Humanitat amb
sang verge perquè broti la flor de l a . Sinceritat. Solament així serà
possible'el retorn de Don Quixot.
MARIAN AMAT.
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PRIMAVERA

Quin despertar!
Quin riure el cel, quin riure!
Quin riuré els camps!
Quin riure la natura!...
Tot canta avui.
tot riu pel plà i la serrà;
la vida a dolls
escampa primaveraOmplena els cors,
l'amor i el goig de viure,
l'airet suau
rublert vé de canfúrics.
Van els ocells
contents, triscant pels arbres;
i'amb llurs cançons
ens iporten alegries.
Les gaies flors
ofrenen esclatant-se
subtils perfums
que embaumen amb llur flaire.
Els roserars,
les roges clavellines,
i els lliris iblancs;
tot porta esplcl de vidaEls degotalls,
que allà a la matinada
com pluja d'or
van teixint la complanta
d'amor immens;
tot riu i canta a l'hora,
i apar que diu:
Hosanna primavera

Un fabricant enlairat.

E N T R E A C T E D E REVISTA, pfr N .

R. M A S S I P TARRAGÓ.
Castellserà, Maig de 1922.

La meva d e a amb les seves revistes de
modes me va resultant sindicalista. Es
passa el dia retallant els patrons.

— L i he dit que m sabia greu qne
m'liaeués fet un petó I m'ha dit qne
11 tornés.
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PORT MINUSCLE
E l péllec mediterrà,
rera el llevant s'engrescà,
li calia més bon llit: ,
a les penyes s'enfilà,
els seus buits airrebassà
de tot terroç adormit.
A Sitges feu provisió,
Garraf sentí una cançó
d'avaricia i robatori;
i les penyes amb verdó
sofriren una invasió,
gemegaren un desori.
Passà el temps, en el magí
d'un pescaire, s'aclarí

certa idea salvadora:
cloure un tros de blau-marí,
fer-lo alberc mort, crestalli,
de la barca pescadora.
Quan se pica eS raair furient,
el pescaire dú amatent
pesca i barca a jóc, amb l'ànsia
de la vida en salvament,
'
d'un pervindre floreixenl,
d'una xica de ganància.
ALBERTET DE VILAFRANCA

F E I N f S M A T I N A L S , | er X.

Es cosa molt agradable
el fer se un cap ben bonic
per lluir lo tot el dia...

Però é s més dolç, a la nit,
nn amant 4 e et despentini
a la vora del coixí.
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LAS

I RESTAÜRMT

COLUMNAS
tOHTS CATAUHES. 576

M^il"

:: fllUDICIÓ
RICHARD

6ANS

(prop la Plaça de la Universitat)

BARCELONA

MAQUINARIA P E R A L E S A R T S
GRÀFIQUES

Si vols està ben servit
íes-te tu mateix el llit.
Emperò si vols menjar bé
fixa't i llegeix aquest papè:
lo que per deu rals ei donaran aqui
no cal que et llevis tan mati
perquè no trobaràs a plaça
lo que menjaràs a aquesta casa
pet 2'50 un bon dinà
i per 10 rals un bon sopà.
Servei a la carta
Coberts a 3, 4 i 5 pessetes
Abonos a 67'50 els 30 àpats

•

I RAMS ANEXES

( $ > , .

MADRID
PRINCESA, 63

B A R C E L O N A
ARIBAU, 83 - Telèfon A. 2478
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GRAN CAFÈ-RESTAURANT

TERMINUS
PASSEIG DE GRACIA, 54 (JUNT AL AHEADERO)
TELÈFON A-3729
1

«WW^

BARCELONA

Restaurant de primer ordre :: Calefacció :: Servei

|
1

i

a la gran carta :: Vins, licors i aigües minerals de les

i

•

millors marques :: Cervesa alemanya "Kulmbach"

|

i

de la fàbrica "Kulmbacher" de Munich :: Obert fins

M

i
•

|

la una de la matinada

:: Salons per a banquets

El Restaurant més aristocràtic de Barcelona
illIllllllllllllllllllllllllllllllllllH

•

|
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r
HOTEL
| -

ESPANAl

BARCELONA
200

HABITACIONS

GRAN R E S T A U R A N T
COBERTS A 6 PESSETES
SALONS

RER

A

BANQUETS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| A r q u e s

S O L E R

1 Les ú n i q u e s d'un sol bloc raa5 cís amb blindatge (patentat) inI combustibles i impertorables fins
amb el B U F A D O R

Panys le p o m i t a t
per a portes de pis amb clau
plegable (patentada) sistema

A. Soler Capdevila
A m a D a J - i m o i l l l - T e i è í o B ^ D.

l:

-
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CQiMBRCIANTS
Si voleu presentar vostres .
articles amb elegància i
esplendidès visiteu la casa

ViiA
i demaneu, catàlegs especials
per

a SABATERIA, T E I X I T S ,

QU1NCALLA,

-

CONFITERIA,

RELLOTGERIA,

4- •

etc

•

Corts Catalanes, 570
Telèfon 2362

A

: Teleg.

MARVILA
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GRANS MAGATZEMS DE CONFECCIONS

CASA

PANTÀLEONI H . ^
Sastreria, Camiseria, Corbateria,
Gèneres de punt, Guanteria,
Paraigües, Bastons per a Senyors,
Nenes i Nens, models exclusius
de l a casa : Altes fantasies en
trajos i.abrics per a Neiís i Nenes
de z a 14 anys. Trajos i abrics
confeccionats darrera moda per
a Senyors i Jovenets. Uniformes
de totes menes. Secció especial
de Sastreria a mida. Assortit permanent per a dols i actes de etiqueta, Calçats, Barrets, etc.
: •:

S e remeten catàlegs

Portaferriça, 13

EDÈN

4 m^

:

B A.ROH3LON A.

CONCERT

E L MUSIC-HALL DE L E S CARES BONIQUES
Comte de l'Assalt, 12 : Telèfon A-3332 : BARCELONA

Grans artistes espanyoles i estrangeres - Totes les nits
després de l'espectacle grans f e s t e s

tabarinesques.

Tots els dies: De 7 a 9 i mitja, Aperitlf-Dancing en
l'elegant Foyer, i de 1 a 4 matf, S o u p e r - T a n g o en la gran
sala del Eden, amenitzats pels insuperables

XZIGAIMES

TYNDAL·L·
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PRODUCTES HIGIÈNICS AMERICANS
PREMIATS E N T O T E S L E S E X P O S I C I O N S MÈDIQUES 1 CIENTÍFIQUES
M e d a l l e s d'or a M i l à n , B u e n o s Aires, G è n o v a , B a r c e l o n a ,
Sant Pau del Brasil

CAPILAR

Roma, Venècia i

RICHARTE

I

E s l'únic que aconsegueix fer renéixer el cabell, sense distinció ,
d'edat, i sigui qualsevol el grau de calvície, sc compòn exclusivament d'extractes vegetals

REGENERADOR

R I C H A R T E II

Evita la caiguda del cabell i regenera la pell capilar, aconseguint
en poc temps una exuberant cabellera

TÒNIC A R R I S S A D O R

RICHARTE III

Producte especial i únic que aconsegui'ix arrissar el cabell sense
necessitat d'usar torcidos ni ioc. Al mateix temps neteja la caspa, |
evita les canes i cura totes les enfermetats de la pell capilar
EL

S E U PERFUM

ÉS FI I E L E G A N T

Dipòsit i venda: Salmeron, 72 : BARCELONA (Gracia)
T E I_ c F" o

M

G.

2

o.:
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"EL

NEGRO"
GRAN MAGATZEM D E M O B L E S
A PLAÇOS, S E N S E FIADOR
des de UNA P E S S E T A setmanal
-—

DE — .

JOSEP MACIÀ
E L Q U E DONA M É S F A C I L I T A T S
EN

E L S PLAÇOS

: :

BARATO A L COMPTAT

I VEN

MÉS
: :

IS, imi DE LA
' SSALT. IS
B A R C E L O N A
No compreu sense visitar
abans a " E L N E G R O "
* - « a "•-•••-•'--•••li •«•<••

RLCRZRR -ESPRMOL
M11SIC-HA11.".DÍ FRIHíB ORDRE - El MES "CHIC" I DISIINGIt
T O T S E L S DIES
Tarda, a les 31 mitja

Nit, a les 9 i mitja

GRANS C O N C E R T S D E V A R I E T E S
compost d c notables artistes d e g è n e r e alegre

Centre de reunió de la bona societat
DESPRÈS D E L A F U N C I Ó D E L A NIT
Grans

ressopons ;estll TABARIN - PARISIÉN

Carrer Unió, 7 :-: Telèfon A. 2212
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MAQUINES PER j i COSIR I BRODAR

LES BE IIUOS
KESOLTII
LA

CÈLEBRE

BARCELONA//
Q AVI^JÒ m,

PELLETERIA MARTORELL
A B A N S D E COMPRAR V I S I T E U A Q U E S T A C A S A

G A R A N T I A - ECONOMIA - N O V E T A T

SE MIMEU. Ulltl I BlflliVIl Bü-PLOMA

ANTONI MARTORELL TORNÉ
C O L L S , PUNYS, T I R E S I P E L L S PER A
SE

TENYEIXEN.

CURTEIXEN, NATURALITZEN

I REFORMEN P E L L S

Balmes, 8

ADORNO
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