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iSTENIA GENITAL (IMPOTÈNCIA)
(MANCA DB VIOOB SEXUAL»
De la e]aculoeló prceoz (pérdidas seminals), de la debilitat
ii •••«•v«uva>
molt«fleas coinra
contra ió
la ncurasicma
ncurastenla en
en rotes
totes sas
sas manireatacions
raanlfealaclons

Producte magne i Insustituíble pera recuperar la perduda felicitat conjugal
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Es cl *Erotyl» el vigor y ta salud.
que le dé al mortal, una eterna juventud.
Sabc procurar, siempre el triunfo de la paalón.
y garantfzar el etnpu|e del varón.
',ao,un·
Nada de flojeras,
y d.e encogimienfos,
Itodo de primera,
lo ponc al momento!
r es cosa segura
y sin discusión,
(que como un miura
le pone al varón

li! liK».i-le»«»(».Jt«UJ i J«.i

REFRAN
(Erotytl (TIII |TJI1
lErotyl! |TII! (Tilí
(Tómelo usted ya,
y valdré por mílf
jEroíyí (Tll! |TiI! - (BIS)
[Seré el hiés fogosol
iSeré el màs viril!
.
II
Es cl «Erotyl» un prodtgio sin igual;
iy una cosa así, là hace aí punfo colosai!
Sabé enderezar lo torcfdo, su vigor,
y derecho andar en las lides del amor.
Para los caídos
y los arrugados.
Y los ab?i!!dos
y los agotados.
Lo que vaie eso,
pronto se veré:
ipues usted fan tieso,
con él andaré!
AL REFRAN Y
PIN
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E s cl més polxani eslimulani dc l aciiviíal neuroespino-médulo-geniíal.
Sinérgic i homo-eslimulasa de les glàndules i•ersticials. Producle plunglandular.compiclair
inofensiu. Mai perjudica, ni lesiona cap orgu?
el funcionameni dels mateixos.
No conté, ni estrienina. ni foaíurs, ni ni cop altre medica meni excilani.
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Laboratoris F a r i r ^

No volgueu patir de
cap mena de dolor.

Va dolor tnslgnlfícani molesta iuticltnl·
toail ptr ttr-ll buscar un bon rt/ntt.
• Drovl tl modera prepara/.
LAPIZ TERMOSÀN

Cl tho pndlhctt par Vtatàcioaamtnt
4llDOLOR aonleaartlculaclon.i. Pon/»»/ mokatóa boatt apfícaal·af -€l
UP/Z T&tMOPAN

Par precaucions que «t prenguin I per
molt que ens abriguem, hl ha que retrec
homenatge a lat molèsties que el fretI la humitat porten tots els hiverns.
Amb desanradabló constància, als primers frets, al DOLOR A L'ESPATLLA,
PIT, BRONQUITIS I altres, fan la seva
aparició fins qua érrlba la primavera I
aleshores desapareixen. Això no vol
dir que hem d'acceptar aquestes molèsties cam fatals, quan «xlsteixen preparats com al LAPIZ TERMOSAN, de
tant bones qualitats per a curar I allvlar
dolors. No solament par ela d'origen
REUMATIC I CIÀTICA, també par a
NEURALQIA, TORÇADES, DOLORS
MUSCULARS, produïts per excés de
treball, caminades llargues I els deports. Per a tots està Indicat • l'ús del
LAPIZ TERMOSAN, la presentació del
qual, completament nova, fa qua él
preparat sigui sumament senzill I pràctlp
d'aplicar, doncs par al seu ús no as necessari fer cap manipulació. Ademés al
sor an forma da barreta, fà que no
embruti I és pugul ^ortar sempre a
la butxaca. No fa mal olor i no Irrita
mal la pail.

Quan la BHONQUIXIS I f)EPDEDAT$
ena molesten un dia darrere l'altri an.i
J amenaça dluni Congenià. M *f çu$ •
xombalrfla amb inalaltnçla. Unrtmà
fbelUatgur.il
LAPlt TERMOSAN

fiJa excessos deia diporllatta got »»
tradueixen ea dohrs per lor tl coj, et
comberm amb el
LAPIZ T.&M09AN

Es ven a totes les Farmàcies I Centres d'EspecffIcs a 4.25 ptes. el tubo
Si a la localitat on residia no el trobeu,
us serà enviat, prèvia la trnraesa del
import en «sella de correu o Gir Post
a| dipòsit general:
RAMON SALA
carrer de París, 174, Barcelona
quaa un eioe de TORTICOUS. tl ta
vfiir. vagi dtpreasa. o. guarlr·la amb al
ÍAPIZ TERMOSAN
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T^ESPRÉS de set
anys de dictadura i de censura,
tornem a reemprendre la publicació
del nostre Almanac
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AISY s'ha despertat amb un raig de ?ol que arribava, tafaner, fins al seu llit. Un raig de sol en el qual hi havia tota
la gama dels grocs: groc de llimona, groc de canari, groc
dambre, groc de flor de mimosa, groc de chartreuse, groc
de rovell d'ou, groc d'or, groc dels cabells de Daisy.
Despertar-se amb un raig de ec!, sembla que és una
cosa molt poètica. El raig de Sol és com un amant, ;)erò
com un amant delicat — delicat en aquests mesos d'hivern — i poc exigent. Daisy es desperta i somriu a aquest
amant.
l.a cambra, càlida, és com un estoig el joiell del qual cs Daisy. Daisy. vinti-tres anys; ulls blaus —un blau mineral i Iftjtaat — ; una boca vermel.a i breu.
talment com la senyal d'una altra, pintada, en la blanca pell; un cos menut, àgií.
a penes púber.
Daisy: un joiell car, un amor de luxe.
La cambra fa olor de perfumeria cara — flascons de cent francs en
amunt—, de tabac ros d'Orient, i de cara de dona jove i bonica.
Daisy es desperta amb la boca espessa: la boca per a riure, per a me.itir i
per a besar. La boca que sols sap demanar futeses així: un automòbil, un abric
de martes, una estada a Saint Moritz...
La boca espessa, ara. lispessa de la nit passada, a conseqüència de !« nit
passada; el Ritz, els dozte grans de raïm, l'Hedsieck extra dry, la prometença
de cada any:
—Any nou, vida nova.
I , a rrademà, seguir la vida de sempre.

febrer

IB

.OM a Carnaval.
Daisy lia anat al
ball de disfresses.
Com que la vida
és rutinària per
tothom, àdhuc per
ales donetes gentils com. Daiby.
Daisy sap que

'v •«,·v/,
fe

aquest mes és obligació d'anar al ball
de disfresses. I sap també — ho sap
d'ençà que viu, per sort nostra, a la
nostra terra — que primer és Tobligació que la devoció.
Tal vegada — les dones com ).)aisy
són tan estranyes — la devoció era
quedar-se a casa. Però com l'obligació
era anar al ball, Daisy ha anat a! ball
Per anar-hi s'ha compost una toilet*
·,:^·.1·.·
. íl
te estricta: les sabates, les mitges —
\
^
\
una fina malla de seda—, un utantón
de Manila, i res més. Es a dir, res més, no: una careta de seda negra que
la dramatitza i dóna a la seva faç de giri de music-hall una punta de m^teri.
Daisy ha rigut, ha ballat, ha begut, com totes les altres Daisy — excepte
alguna novençana que creia que tot allò tan miserable i tan suat era el luxe i
l'elegància veritables — de més o menys categoria que hi havia al ball, s'ha
avorrit. Però fingint, per discreció, que es divertia.
Qui es divertia de debò era el senyor — pobre malgrat els seus comptes corrents i les seves accions — que acompanyava a Daisy i la lluïa com qui lluu una
corbata nova o una nova marca d'automòbil.
A última hora, però, el senyor no s'ha divertit gaire. Daisy s'ha cansat que
la lluïssin, ha trobat un amic — un amic que no té compte corrent, però té alegria i joventut — i se n'ha anat del ball amb ell.
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L carrer.
xiula com si estrenessin una
iobra d'un autor
dolent, que--encara que sembli
estrany—sén els
que estrenen
amb m é s freqüència. I gairebé amb més èxit
A la cambra, Daisy s'està vestint: un vestit de jaqueta, gris; un
capell minúscul, negre, en forma de
tricorni; un renard blau, els guants.
Ella avui no sortiria de fasa.
Aquests dies de vent li plau passarlos a casa, llegint estirada al llit
turc, a la claror d'una llàntia encaputxada de seda, oint — de ta/:t en
tant, en les pauses de la lectura,
mentre fuma un abdulla, mentre se
li fon un bombó a la boca—, com
el vent xiula pels balcons i terrats:
úúh! úúúh!

A fora, hi ha un cel de color de sofre amb taques vermelles def foc.
La humitat comença a xarolar l'asfalt dels carrers de la gran ciutat,
S'il·luminen les escaparates — les escaparates, que sempre tenen quelcom
d'escenari — i els tramvies.
Es l'hora de les exposicions, del concert, del te.
Una cambrereta apareix a la porta de la cambra:
—Senyora, el cotxe és a baix.
Quan Daisy, després de l'últim retoc davant del mirall, surt al carrer, a
pesar de l'automòbil que l'espera, es detura al portal, indecisa.
El vent segueix xiulant, cada vegada amb més fúria.
Daisy, a la fi, es decideix a travessar la vorera per a entrar a l'automòbil,
i el vent, en veure-la tan bonica, l'abraça com un amant.

QUEST mati del dia catorze, el senyor de Daisy l i ha dit que
no sortís de casa, perquè potser hi hauria soroll. Però
Daisy ha sortit: perquè havia de dinar amb una amiga —
una nova Daisy que arribava de París i s'hostatjava al
Ritz — i perquè a ella li plau més el soroll que la quietud i
cl silenci.
Ara la tarda té un to daurat d'apotebsi.
Els carrers són plens de gent, de gent que crida, que té
la gorja plena de crits i de cançons i de rialles; de gent que
té els ulls encesos d'una emoció puríssima.
Visca la República!
Quan Daisy retornava a casa s'ha trobat la Rambla plena de gent, de gent
que aclamava la República.
Un jove, un obrer, l i ha ofert una gorra frigia, i Daisy, carn de ric, carn
de luxe i de pler, en veure's voltada de poble, s'ha sentit poble també. I ha sentit que una emoció noble i profunda s'ensenyoria d'ella. I els seus ulls s'han
omplert de llàgrimes.
Daisy ha llençat el capell i damunt els seus cabells d'or s'ha posat la gorra
frígia.

8^ EL nuig ha de ploure. Es a dir: ha de seguir plovnt. La
pluja de maig és com la ctontinuació de la d'abril.
La pluja d'abril és l'últim plor de l'hivern. Amb !a de
maig la Primavera es renta la cara per a no deixar en
el seu rostre senyal de llàgrimes.
Si no plou, el maig fa un mal paper. I com que hem
quedat que ha de ploure, plou. Els arbres tenen nius i
brots nous. La naturalesa es desensopeix de la son de l'hivern — quina frase més bonica, veritat? — amb una
rialla.
Abril i Maig tenen una lírica claror de mati, àdhuc
quan ja el sol s'amaga cn l'horitzó.
Daisy, quan arriba maig — ella l'imagina en la figura d'un adolescent coronat de roses —, se sent renéixer, se sent una criatura nova.
Ella ha dit, més d'una vegada:
—Amb el maig sembla que em surtin ales.
I el senyor de Daisy—^que no és pas un adolescent coronat de roses—,
en oir aquestes paraules, mira a Daisy i en els seus ulls hi ha una ombra de
tristesa i de por. El senyor de Daisy odia el maig perquè és llavors quan tc por
que a la bella criatura li neixin ales — les ales que neixen amb massa fre'iüència en les dones boniques — i voli dels seus braços i no la vegi mai més o la
vegi en altres braços.
Perquè a aquest pobre senyor l i passa una desgràcia: està enamorat de
Daisy.
Ell voldria que ella l'estimés per ell mateix i no pels seus diners. Però veu
— i això l'entristeix profundament — que l'únic que vol d'ell són els seus
diners.
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UNY no fóra res, no tindria cap categoria, sense la nit de
Sant Joan, aquell Joakanaan — no estem segurs de l'ortografia del nom, perquè cada poeta l'escriu al seu gust —
que s'alimentava de llagostes de camp i el cap del qual fou
servit a una princesa de Judea molt desacreditada.
Sense la nit de Sant Joan, juny fóra el mes en què la
calor comença a apretar i les senyores cursis-r-que són !a
majoria de senyores — comencen a parlar que "aquest
any aniran a Biarritz i a Deauville"... per a quedar-se a
Montmeló.
Tothom diu que aquesta, a més d'ésser la nit de Sant
Joan, és la nit de l'amor. I quan tothom ho diu, bé ho hem de creure.
Daisy, però, creu que la nit de l'amor pot ésser qualsevol altra nit. I a ella
l'hem de creure més que a tothom, perquè es tracta d'una senyora.
Tota la nit fa olor d'aufàbrega, de clavells, de coca ensucrada, d'aiguardent,
de dona jove i bonica, pròdiga del seu cos.
Totes les muntanyes del voltant de la ciutat són coronades de fogueres
Els estels, en un cel boirinós pel fum de les fogueres, parpellegen de por en
veure apropar-se els coets que ratllen el cel deixant un camí de llum rera seu:
un camí blau, verd, groc, vermell.
Música de pianets de manubri, d'acordions; humils i alegres balls de carrer.
I la "kermesse" aristocràtica, amb jazz-band i extra dry. I Daisy.
Daisy, que es divertiria més en un ball de carrer, al so d'un pianet de manubri de veu enrogallada.
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A platja rossa, daurada. Un sol tan ros com la platja. I un
cel blau, de crom, d'aquarel·la d'anglesa vella, soltera i
lletja.
Les ombrel·les ratllades—de blau, de rosa—, que són
els bolets que neixen cada estiu a la platja.
Tal vegada, al so d'una petita gramola portàtil, unes
parelles que ballen. Ballen en mallot, rient, sense la més
mínima preocupació eròtica. I unes pobres dones, d'honestedat rància, que s'avergonyeixen i s'escandalitzen.
Tal vegada, davant d'una de les casetes ratllades de
blau i rosa com les ombrel·les, una noieta gentil pre-para
un cocktail; un cocktail que li sortirà malament, però
que tots trobaran molt bo.
A l sol, rostint-se a consciència—per a imitar els joves—, un senyor \ell i
lleig llegeix " L a Vanguardia". Tractant-se d'un senyor vell i lleig, comprenem
perfectament que llegeixi " L a Vanguardia". O "La Veu de Catalunya", que alguns anomenen "La Voz de su Amo".
Daisy no es banya a aquesta hora. Daisy, que és un xic intel·lectual i conceptuosa, a aquesta hora, en el seu jardí, llegeix. Les lectures de Daisy fan pensar
en els cocktails més complicats, en les barreges més absurdes: Sprengler, Balzac,
Freud, Dickens, el comte de Kaiserling, Frands Carco; Paul Geraldy, Pittigrüli. .
Daisy es banya més tard, quan tota aquesta pobra gent que es disfressa de
senyor és a dinar. I s'ha banyat més d'una nit, tota nua a-la claror de la lluna.
L'endemà, els mariners han dit que encara hi ha sirenes, perquè ells n'havien vist una!
. _

AfiOSÍ

A nit, tota florida d estels.
Olor aspra de pivet.
Frescor d'aigua de neu que baix» a la plana des d"aquestes cimes del Pireneu.
Llums d'un llogarret perdut en la nit.
Llunyanes, blanquegen les cimes d'unes muntanyes
brodades Je neu: les neus que mai no es fonen.
I hom pensa, veient aquesta neu, respirant l'aire f res
quíssim, en la calor que deu fer a ciutat. I hom somriu
pensant en la pobra gent que no ha pogut moure's du
ciutat.
Dalt d'aquest cim la civilit2ació hi ha posat una talaia: el Gran Hotel de les festes sumptuoses, dels sopars regats amb els millors
rins del món.
S'han acabat les pastoretes, els pastorets, els flabiolets i els ramadets.
Daisy ha deixat el saló, ha anat al guarda-roba, s'ha posat l'abric i ha sortit
a la terrassa de l'hotel, balconada magnífica oberta a la vall.
En homenatge a la dona bonica, un estel, una "llàgrima de Sant Llorenç
ratllava la negror de la nit.
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NCARA fa calor, però tot en aquest mes té una veu trista d'adéu a l'estiu. Abans, aquest mes era una deu de pjesia
bucòlica per als poetes de ciutat. Una deu de poesia lucòlica que els poetes de ciutat convertien en pessetes als Jocs
Florals de poble.
Duna de setembre. Lluna de color de foc. Lluna que
és com una bola encesa dalt de les tanques de les pagesies,
que s'enfila fins a la finestra per a tafanejar ço que passa
en les cambres—com en el conte d'Andersen—i es detura
a descansar dalt de la teulada.
Les pagesies fan olor de vi, de vi novell, que ahir era
gra daurat de raïm—vi en pildores—, a les vinyes.
El sol dóna al paisatge un to torrat, calent. Els arbres comencen a daurar-se,
a esdevenir de color de bronze, de color d'aram. Cauen les primeres fulles que
es podreixen en el fang de les primeres pluges. Les nits, amb.lluna o amb un cel
carregat d'estels, tenen una dolcesa meravellosa.
De dia, els camps vibren de cants, de riallades, d'una alegria dionisíaca
Al bosc, de nit, hom diria que apareix l'ombra de Pan bicorne.
S'oeixen els primers trets dels caçadors, amb gran esverament de llebres i
perdius. A taula serveixen els primers bolets.
Daisy ha viscut uns dies en aquesta masia blanca i solitària en la muntr-nya.
' S'ha llevat i , semi nua, ha anat a la finestra i l'ha obert de bat a bat. H i
havia una espurna de claror; hi havia una olor aspra, sensual, de terra mullada
i vi novell; hi havia una pau dolcíssima, meravellosa.

Octobre /

i A ciutat, novament.
La tomada a la ciutat, després de l'aventura—-cada
any més vulgar, més ensopida—de l'estiueig.
La ciutat, amb les seves sales de te, amb els seus
teatres, amb els seus music-halls, amb els seus cabarets.
I amb les seves petites aventures, amb les seves petites angúnies, amb els seus petits mals de cap.
I amb la modista, la manicura i el senyor: "aquell"
senyor, precisament "aquell", que cada any és un altre i
cada any sembla el mateix.
Aquests primers dies la ciutat es presenta magnifica,
rica en prometences: totes les comèdies que s'estrenaran
seran bones; els llibres nous tindran grans tiratges; els negocis aniran molt bé i
"aquells" senyors podran comprar a les seves amigues un "pendantif f" de brillants...
Després de la "toma" de naturalesa que significa l'estiueig, la ciutat es presenta més bella que mai, magnífica i ultra civilitzada. I després de respirar l'aire
carregat de sentors de terra, de pi d» la muntanya o de iode del mar, hom respira aquesta olor tan característica de la ciutat: olor de gasolina, de perfumeria
cara, de paper moneda, de quitrà, de tinta d'impremta.

/
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M castanyeres, que
floreixen a cada
• U i ii t u
cantonada.
í
Don Juan.
Els morts
Daisy no comprèn aquest culte
a la mort, aquesta vanitat imbècil de la mort: les escaparates de les
funeràries, adornades com joieries,
ciom tendes de flors; la visita espectacular als cementiris.
Dairy no comprèn aquest culte
immoral i morbós a la mort, sobretot en un país com el nostre, tan
clar, tan florit, tan alegre, de cel
tan blau.
•Daisy no comprèn tampoc Don
Juan, aquest tipus baixament sensual, groller i poca-solta; aquest
"corrido" del segle xvr, tan estúpid
com els "corridos" d'ara.
No el comprèn ni parlant en vers. Parlant en vers—veríos ripiosos, de cartó, per a porteres i llevadores—, li sembla més absurd i més ridicul.
Daisy creu que és la dona, i no l'home, qui ha de presumir. I creu que c« la
dona pot perdonar-se la vanitat, però en l'home és imperdonable.
Daisy, de la qual ja us he dit que és un xic intel·lectual i conceptuosa, veu
en Don Juan—emblema de masculinitat—quelcom de tèrbol, de femení. Sense
influències freudianes.
I és per això que davant de Don Juan sent un escrúpol fisiològic que l'allunya d'ell.

'/

Nadal, que te un encís d enyorament, d'infantesa i
d'innocència. Muntanyes nevades. Pessebre. Figuretes del
pessebre. Cascs de cartó — o de suro — del pessebre. Ale
gria de Nada). Intima festa familiar.
Aquestr. dies de Nadal els restaurants de nit, els musichalls, els cabarets, són plens de tedi i de tristor.
Tothom ha cercat el caliu familiar, aquell caliu familiar
que tothom defuig els altres dies de l'any.
Aquests dies de Nadal, Daisy, tan alegre sempre, està
trista: tristesa, un xic literària, que després farà més saboroses les noves alegries. Ara ella, que ha volgut viure la
seva vida, tem haver fet un disbarat i pensa si no hauria estat millor casar-se
com Déu mana amb un home vulgar, i ésser-li fidel, i donar-li un fill cada any,
i engreixar-se, i viure sense sotracs, sense inquietuds.
Daisy enyora el seu ahir, el Nadal alegre dels seus dies d'infant en terres
franceses.
Aquesta nit, ella, que té tantes amistats, estarà sola,
KDAL.
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Les bullan^ues de la Barcelona romàntica
De f a molts anys que tinc la dèria d'escriure una sèrie de llibres amb aquest títol general. A i x í he extractat ex
dients, recollit llibres i més de mil documents, estampes, fullets i diaris de l'època, t Is extrets que segueixen són una
mostra molt modesta de les possibilitats d'una col·lecció a i x í

I
Comte d'iCspanya
(1838)
L'estampa que ve tot seguit és treta de l'obra de Víctor
Balaguer "Las Calles de Barcelona". Es una còpia reduïda
d'una làmina que anava en e| frontispici del llibre " La Ciudadela

"caso de lomarsc esta lo haclan los fiscalcs con cargos >• anie"nazando a los acusados con la horca sinó. declarabao la v i
"dad...
"IXJS primeros que pcrecieron víctimas de la furiosa sana v
•"bmital despotismo de los exlermiívadores. hieron D. José Or"lega, el número 15 y D. Juan Antonio Caballero, teiliéhtei
"coroneles, 1). Joaquín Jaques, teniente graduado de capità,,
"D. Juan Domínguez Pomera, teniente graduado, cl sarKenio
"i" de Inf Ramon Mestre, c! 2 ° Fr.mclsco Vituri, el cabo i "
"de Caballeria Vicente Llorca, con el de igual
"clase y arma Antonio Rodríguez; el emplea"do en rentas D. Manuel Coto, José Ramonet
"cabo 1' de artilleria, cl pintor Magin Porla.
"el ipaisano Domingo Ortega y el profesor de
"lenguas vivas D. Francisco Fidalgo.
"Estos trece infelices fueron fusilados e! 19
"de noviembre de 1828 a las 6 de la mariana
"El horrísono cafión annmció «u desastrosa
"muerte y presto se vieron los tristes Ironco»
"de las víctimas ser conducidos por presidia"rios a la horca de antemano puesta cn 'aedio
"de la esplanada, frente a la Ciudadela, 'oca!
"de la ejecución; la sangre, los destiozados
"cràneos se velan con horror derramado-s por
"acà y acullà; los perros acudían a comerse los
'sesos que se desprendian de la cabeza de
"aquellos desgraciades: el verdugo se apode"raba de los cadàveres que arrastrados por la
"escalera de la afrentosa horca lenian con su
"sangre inocente c inictiamcnte dorramada,
"sus escalones; ceRla la tosca soga la gargan"ta de aquellos inafortunados que formaban
pendientes un ouadro espectaculoso de ho-

Inquisitorial de Barcelona o Las Víctimas inmoladas en las
aras del atroz despotismo del Conde de Espana" escrit per
Joaquín del Castillo, brigada del 6° batallón de la Milícia
Urbana Voluntària Barcinonense, etc. i publicada en 1835 a
la Llibreria Nacional de D. M. Saurí. Els armats són mossos
de l'Esquadra, i el que parla amb el soldat deu ésser l'Estudiant Murri. Al fons la Ciutadella.
Heu-vos aquí un extret de la susdita obra:
"Diose d-; repente (a voz de que existia en Barcelona una
"horrenda conspiración, que (aunque sólo ocupaba la mente de
"los conspiradores) bastó para comenzar la obra ya proyecta"4a. Según ellos, tenia por objeto proclamar la Constimción
"del aiio 20...
"Cuando toda ia ciudad dcscansaba cn el rnayor reposo...
"vense de repente un sin fin de familias perdidas. Los esposos
"eran arrcbalados del !ccho cony-ugal, los hijos arrancades de
"«.ntre los brazos de sois madres o hermanos, !os padres de los
"de sus híjt». Todo era confitsión, impiedad y desorden. De
"treinta cn Ireinta, de cuarenta en -cuarenta eran en una 'icche
"vilmente sorprendidos y encerrados en lóbregos calabo^os...
"Cargados de hierros, incomunicados y sin ipermitírseles ni
"aun llevades la comida, pues se les obligaba a que la toniasen
'"de la cantina en donde se les hacía pagar diez por uiioj los
"meses enleros sin recibirseles declaracióii, y cuando llcgaba e!

rror y de indignación contra sus infames asesinos".
(Obra d ada. pàg. 52 a 55).

II
L a crema dels convents
Dia 25 de juliol de 1835
La segona estampa també és d'un llibre un poc llunyà, del
temps de la crema. Es titula "Las nuinas de mi convento , Però
l'extret que passo a publicar és d'una obra publicada poc temps
després a París en castellà. Diu així:
"Entre siete y ocho de la tarde comenzaron varios Çiup^
"el motín apedreando las ventanas del convento de Agustl" .
"descalzos, mientras cn una de las puertas del de Francl^a".
"había •hacinadas bastantes faginas que aunque ya ard,ensjn;
"fueron separadas por alguna tropa qiue acudió a tierop.o
"habor prendido fuego a la puerta.
... v
"La guardià del fuerte de Atarazanae cerró el rasíI1^ la
"se puso sobre las armas... las gentes que se bafiaban • 1
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"playa de Santa Madro-na noticiosos de los ipreludioa dc Un tu"multo, entraron en la dudad niedio vcstidas...
"El tenicnle dc rcy Ayerbe mandó destacar alguna fuerza
"armada para dispersar los grupos...
"Un grupo considerable se presenta frentc al convento de
"Cairmelitas descalzos, haicinan faginas dc sarmientos, 'nojan
"con agua ras las pucrlas, prende la tca incendiaria y en pocos
"instantes se propaga el íuego ipor fodos Jos àngulos del edíficio
'Circuldos los religiosos por las llamàs, huyen despavorkloi
"por acà y acullà: quien se arroja por la ventana, qiuien busca
"un refugio en el huerlo, este creyendo salvarse «e precipita e"
"la hoguera, aqucl espera el golpe fatal del punal homicida, y
"ese otro en fin encuenlra un compasivo bienhechor a nuien
"mega postrado le libre la vida, que lo saca de entre las garras
"de la muerte.
"Consigue el pueblo su primer triunfo, se engrie y Ilena de
"confianza, y va en pos de otra victorià. Vuela la tca abrasaí "dora, y el contfento de Carmelitas calzados corre la misina
"suerie que el primero, al propio tiempo que ardeiv los Domi•'nkos, Trinitarios deacalzos y Agustinos calzados. Los moradorcs de estos dos últhnos
"dispararon algunos tiros a los qnic les ac >me"ticron, y los Agustinos se armaron de cl.uzos
' para defenderse. Mas esto sólo sirvió dc irri"lar mal al pueblo que furibundo negó e! ("uar"icl a cuantos encontraba.
"Los frailes Seminaristas, prevenidos a tiem'po, rompen un vivo íuego contra los grupòs
"que acometen el convento, de que resuI:aron
"varios heridos y el desistirse de la empresa
'por la fortalcza inexpugnable que prese-itaba
''a'iuel edificio.
"Desistióse de entregar a las llamas cl cou"vento de Servitas por estar inmediato el aJ"raacén de pertrechos de Artilleria, como así
^"mismo los de Trinitarios calzados y Capu"cliinos, por<]uc inevilablemente hubieran su"frido mucho las casas coiitigjuas. Sin embar"go, temerosos los frailes de este último de
"un asalto, cortarcuí con una iprontilud sin
'ejemplar todas las escaleras del edificio y que'daron aisilados en la parte mas elevada y dis"puestos a defenderse a todo trance, para lo
oual hicieron en breve rato inmensos acopios dc ladrilloï, de"rribando para el efecto muchos tabiques.
"La confusión y el trastorno reinaba en todas las casas reügrosas; pero jamas han presentado los anales un orden 'gua!
'en medio de aqucl desorden. Lo qwe no fue pàvulo de las Uam&i se encontró intacto en los mismos edificios. Esto prueba
^que no era la esperanza del pillage lo que animó al pueblo a
^cometer semejante anojo, sino el dar una lección al gobierno.
^enseiiàndole, que cuando no iprocede conforme a justícia, los
asociados «e la toman por su mano.
I "En medio de esta confusión la ciudad estaba tranquih: to^das las azoteas estaban llenas de espectadores, los veJuos
conversaban rkuenos por los balcones, en las puertas de las
. tiendas y en las mismas calles. Otros mas curiosos recurrían
con calma y serenidad los lugares incendiados, y se congratuJaban al oir el horroroso -estrépito de las bóvedas que se desplomaban, considerando que aqucl y no otro era el único medio de acabar de una vez con la roedora carcoma de los encíaustrados, qUe tantos njales han traído a la hoimau'dad
nombres, mujeres y ninos con semblante risuefio se volvían
a sus casas satis·fechos sobremanera al considerar que do entonces en mas ya no habría frailes."
(Las Bullangas de Barcelona o Sacudimientos de un Paeblo
oprimido por el despotismo ilustrado. — París 1837. —- Pàg. 10
a 13).
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III
L'borroroaa descàrrega deia Mossos
de l ' E s q u a d r a
4 de maig de 1837
Tots els de la meva edat hem sentit encara contar als vells
la impressió produïda a Barcelona per l'borrorosa descàrrega
(Ms mossos de l'esquadra. L'estampa que segueix fou publicada com a frontispici del llibre "Les Bullangucs dc Barcc ona"
abans citat amb aquesta llegenda: Una horrorosa descarga hacc
palpitar aun los corazones insensibles — D'aquesta obra són

els següents extrets —

"Asi se gobernaba Barcelona desde los acontecimientOi del
"13 y I4. segregada del resto de la Nadón, pues micntr..s en
"toda ella regia la Constitución de 1812, en Barcelona conti"muaba ejerciendo sus funciones el Ayuntamiento del BsíUuto,

"y entretanto el general por otra parte era un Virrey, o Baja
"que tenia resumidas en su persona todas las atribuciones civi"les y militares que en manera alguna le competian.
"Sabedores apenas los Milkianos de la resolución de! que
"entonces se llaniaba gobierno, dispusieron inmediatamente TO"tular el frontis del cuartel con esta inscripción: MILÍCIA
"NACIONAL, icr B A T A L L O N D E L I N E A . Hecho esto
"juraron no entregar las armas, y llamar en su auxilio a todos
"k>s demàs companeros. EJ 24 de marzo era el dia senalado
' para el desarme, y acyuella misma tarde hubo síntomas bien
"manifiestos de agitación popular. Hasta 'los màs indiferentes
"miraban a las Auloridades como atentadoras contra la über"tad. Un mimeroso gentio octupaba la Rambla, Plaza de S Jai"me y la hermosa calle de Fernando VII donde estaba situado
"el cuartel de los Voluntarios en cuestión. E l pueblo inerme;
"las patrullas y piqueies de mozos y lanceros en ademàn hostil.
"En vano intentaba la fuerza armada disipar los grupos: aun
"no arrebasaba «na patrulla, cuando el punto despejado volvia
"a oouparse por una inmensa multitud. Todos hablaban dei des"potismo con que era tratada la Capital de Catalufía; y en los
"corrillos se leian públicamente y sin rebozo proclamas impre"sas que se distribuian con profusión..."
"A estàs y otras proclamas y papcles alarmantes para llevar a
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"cabo la empresa, ae propalaba que Ayerve procedente del ram"po de Tarragona en donde habia eslalla<lo el proiminciamiento
"se acorcaba a proteger la reacción con tres mil hombres.
"Nadie duda ya del éxito, el triunfo es seguro: rompé la co"lima »u martha con bandera desplegada y tamborcs en medin
"d» kw vivas y aclamaciones de un numeroso pueblo que les
"aoompafiaba. Toma la direoción del Call y calle de Fernando:
"desemboca en la Rambla: abanza con denuedo; ve, mira, re"para en las tropas que se hallan tendidas, atraviesa por mediü
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con un Apéndicc de los acontecimientos qiue siguieron Jiasta cl
embarque de S. M, la Reina Gobernadora en Valencià,
Vindicación razonada del pueblo de Barcelona, — Barcelona, Imprenta de José Tau'.ó, caíle de la Tapineiía, 1844". Del mateix
llibre, escrit a París en 19 dies per un autor maduV, són els extrets que seguebeen).
"Venia Don Francisco Balmas abogado de esta Audiència y
"cazador del 5° batallón de la M. N,, antes de las ocho fte la
"calle de Trentaclams ipor la travessia de Guar"dia... Siguió l>or la calle Nueva de Ja Ram"bla. travesia dc San Ramon y calle del Mar"qués de Barbarà vulgo Fontseca... Balmas
"tenia ya encima a poca distancia de su casa
"algunos bulliciosos que le denostaban con
"palabras socecs e irrilantes, hasta llamarle la"drón, y considerando seguramente que si se
"detenia en abrir la puerta de la calle Iba a
"ser sacrificado allí mismo, se introdujo de
"ropente en la tienda inmediata de zapitero
"dando un puntapié a un banquiillo co'ocado
"en el umbral. Esto obstruyó el paso a los
"perseguidores el preciso liempo para poder
"eattar el abogado una tapia y ganar su casa,
"dejando tendido de un pistoletazo al que aca"babi de alcanzarle. Engrosados los agreso"res... se contentaron con dirigir sus tires a
"las aberturas de Ja casa y a los boquetes que
"se hicieron en ella... Por fin, después do de"jar en las tapias tres muertos y ocho heridos,
"los siete de gravedad, hubo de sucumbir el
"dcsdicliado a las heridas que recibió, defendieudo los puntos
"atacados... La casa fué ganada a palmos, destruyendoie le"chos, paredes y tabiques, cubriéndose los claror con colchones
"y tomàndose todas aquellas precauciones que se acostumbran
"para rendir un punto fuerte... Llegaron allà mucho antes de
"la inmolación de aquel ciudadano, mas de ciento cincuenta
"liombres de infanteria de la Guardia Real, veteranes y depó"sito de transcuntes y veinticinco caballos de cazadores de la
"misma guardià, que el Gobernador de Atarazanas se api^'suró
"a enviar. Había tam"bién llegado el gober"nador Mauri con un
"piquete de caballería,
"El Gobernador ins"tado por última vez
"por d celoso oficial
"de la guardià para
"que permitiera des"ocupar la calle en
"bien de aquella 'víc"tima... contes'ó, al
"asalto y yo el prime"ro... Siguiose a la
"muerte de este ani"moso joven la bàr"bara cc-tumbre de
"los cafres de BEixe"lona que empe^aron
"por arrojar el cadàver por el balcón... Los que se apoderaren
"del cadàver lo tiraron por las piernas, hasta que habiendo para"do a cosa de unos sesenta pasos se presento un patriota obli"gando a que ie hiciesen lugar y tuvo la horrible complaíencia
"de dar un enorme garrotazo en el rostre de aquel anismo rada"ver cubierto de heridas. Se proporcionaron después una ciiera»
"con la que fiué atado, y de este modo lo anrastraron por las ea"lles... Aquella infernal comitiva, empezó a arrastrar d cadàver
"desde la calle de San Pablo, atravesaudo la Rambla de

'de ellas, y confiada en la buena fe grita: viva la unióni El
"eco se repite en las filas: entonces no duda, sigue ade'.ante,
"llega a la plaza del Teatro: -se ipresenta el Caballero Gober"nador y pregunta a los reaccionarios, que es lo que piden? En
"esto el fementido espia asa'.ariado por el gefe o presidente de!
"club del retroceso, dispara una pistola al aire. iAhl esta era sin
"duda la terrible seiial... seiial de rompimiento, de luto, de
"muerte... Vese al parecer acometido «I Gobernador; cree sus
"reconvenciones desoídas... la voz de fuegol retruena toda la
"Rambla, conmueve los àrboles, estremece los edificios... Una
"honorosa descarga hace palpitar aun los corazones insensi"bles... Mil ayes a la vez poblaron la admó.-fera... lànzanse de
"repente malcarados y ceiiudos mozos sobre hacinados pí'oto"nes de heridos inermes... Contémplanse vencedores de una
"gran victorià, y no reparan que toda aquella carnicería son
"fúnebres troncos, horridos despojos de ipatriotas libres que mil
"y mil veces espusieron sa ecsistencia por su Reina y por la
"felicidad de la Nación: y que ecsalan el ultimo aliento gri"tando: iViva la unión, Isabel y la Constituciónl"
(Las Bullangas de Barcelona o Sacudimientos de un Pueblo
oprímido por el despotisme ilustrado. — París 1837. — Pàg. xai

« IS*)-

IV
Assassinat de Franciscà Balmas
sa de juliol de 1840
Començava la reaèció. Una part de la milícia nacional s'havia passat als madurs, i fins Espartero era acusat d'estafar els
progressistes i li deien que era dels eervils i que s'entenia amb
els jovellanistes. Francisco Balmas, en tornar a casa al carrer
de Sant Pau, fou insultat pel poble i d'un tir de pistola en va
estendre un. Sitiat.a casa seva, fou assassinat, la casa assalíàdà
i ell arrossegat pels carrers. E l seu retrat és tret d'un llibre que
es titula: "Ba-celona en Julio de 1840. Sucesoe de este periodo
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"Boquwia, por las calles de este nombre y del Call, pla/a y
"calle de la Ciudad, Bellafila, plaza del Correo, Regomir, ralle
"Ar.cha, de Simón Oller, parte de la de la Merced frentc Jc la
"Jglesia de este nombre, otra vez la calle Ancha, plaza del
"demolido conveirto de San Francisco y todo el Dormito:io. .
"La íur'a con I"6 arra«lraban el cadàver hizo que se rompic'sen las cuerdas, y habiendo pedido otras a los albafiües y
'coc.íes que trabajaban en una casa del trànsko, se escundic'iron estos atemorizados sin quererlas dar, A pocos pa^oj se
'intentó atar el cadàver a un carro de ba'«ura para poder arrastrarlo con màs alga"tara. El conductor se salvo en el carro, sa"cudiendo al animal para poder escapar màs
'presto,.. A eso de antes de las onec de la
'mafiana compareció inmediato al fuerie de
'Atarazanas el grupo de ascsinos, a cuyo as"pecto los oficiales que estaban allí,., se pre"íipilaron contra aquel sangimnario troprl y
"después de h.iberlo dispersado a sablazo? se
"aipodcraron del cadàver que quedó deposi":adc en Atarazanas."
(Barcelona en Julio de 1840. Sucesos de
este període con un Apéndice de los acontecimientos que aiguleron hasta el embarque
de S. M. la Reina Gobernadora en Valencià.
Vindicación razonada del pueblo de Barcelona. — Barcelona 1844, pàg. 149 à 158).
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Les bombes d'Espartero
1842
La làmina que ve fou publicada com frontispici de l'obra
alada "La Revola:ión y Bombardeo de Barcelona en 1842"
amb aquesta llegenda: "Vista de la plaza de Sn. Jaime tal tomo
estaba a las 9 de la noche del 14 de noviembre de 1840". D'amateixa obra són els extrets que segueixen.
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1933

"del periódico el "Republicano" y olros iiulividuos que en
"aquella redacción fueron encontrados...
"En la mafiana del dia 14 la Ciudad estaba en una fermen"tación muy visible,,. Grupos considerables de paysanod diri"gicronse a la Alcaldia Constitucional pidiendo la libert>id de
"los aprendidos duranle la neche. La guardià que cuslo:Iiaba
"aquel punto corró con sus cuerpos el paso a la multitud di"ciendo con la mayor serenidad y sangre fria. que ante? de
"alropellar aquel recinio iprcciso era pasar primero por encimn

H ' " i fili
m

Nota: Francisco Balmas fou enterrat al
cementiri general en un ninxo de la seva família. E l ninxo del damunt fou adquirit per
|^BB9B9
al cadàver de Joan Carles, un dels que van
morir al peu de casa del Balmas. Una comissió de la Milícia
d'Artilleria, a la qual pertanyia Carlos va posar en el ninxo
d'aquesta una làpida en marbre que deia:
"Víctima del patrio ardor
Juan Carlos aquí reposa:
Matóle bala alevosa.
Mas tambiér murió el traidor".
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"de sus cadàveres... Sc convinieron en que una comisión .om"puesta de cinco jóvencs acompanada de un conccjal nasase
"a solicitar del Seüor Gefe Político la escarcelación de los apre"sados en la redacción del "Republicano". Esta autoridad al
"oir tal demanda arrestó la comisión en el acto. A penas supo
"el pueblo tan estrano proceder, rompió los diques a la ràbia
"y enxino que a duras penas habia por un momento podido
"refrenar, dando el grito de a las armas...
"Seria la una de la tarde cuando empezó a oirse e! Toque
"de llamada. La M. N. formó en sus cuarteles y parte dc ella
"no salió sinó basta el anochecer dirigiéndose con el mayor
"orden a la Plaza de la Constitución donde formó en .batalla...
"Cuando la Autoridad creió oportuno hacer retirar la M. N .
"pasó un aviso al Comandante de aquella fuerza... Tocosc re"doble, y a penas cl Jefe dió la voz de "marchen", cuando por
"todas partes se rompieron las filas impidiendo varios Nacio"nales ei paso a los que intentaban salir. Aquello era una con"fusió]í, un desorden el màs espantoso... A las siete de la no"che se publicó cou todo el aparato militar un bando del Gefe
"Superior Político...
"Esta proclama fue nray mal recibida por los de la plaza
"en termines que la escupieron, arrollaron y acabando por
"echarla en un inraundo lodazal. Ya no se pensó màs que en
"defenderse de ui.a agresión que creian muy cercana; sin na"die quien allí mandase, sin que hubiera quien hiciese allí oir
"su acento, guiados tan solo por el instinto de sm pròpia con"servuCión y seguridad, empezaron abrir zanjas, levantar for"midables .parapetos por todas las boca-calles contiguas a la
"plaza, arrastrar con toda la fuerza que es capaz el hombre en
"estos momentos, los pedestales y enormes moles de co'.um"natas que arrinconadas estaban bajo el porticó de las Casas
"Consistoriales; las cuales han de servir para embelle/ar y
"adornar su fachada colocandolas por todas sus avenidas úl''tirao baluarte que les quedaba. Tod^s los pjntos estaban to"mados, los centinelas tenian la consigna de impedir a todo

"Al oscurecer del domingo 13 de Noviembre de 1842 pro^moviéronse en la puerta del Àngel contestaciones entre varios
jornaieros que introducian algunas corlas cantidades de VÍHÜ
J los dependientes del resguardo; la guardià de dicha puerta
^trp.'.ó de poner en paz a los contrincantes, consiguiendo al
^fin desipejar los grupos, Posteriormente formàronse de uuevo
en !a Plaza de la Boquería y Constitución; púsose la fi-erza
tjercito sobre las armas, corrieron a sus principale? va^nos Kacionales, y a las diez y media horas algunos tiroi disJiarados en la Plaza del Àngel difundieron l'alarma por tedos
íngmlos de la Ciudad...
"EI S^fior Gefe Político... preaidió la sesión del Aysmtamiento y ^ispuso «clo continuo la «aptura de los redactores
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"trancc la salida de ouantos se cncontraban allí,
"a lodos los paysanos armados que qnisiesen
"ellos, y haccr fuego contra el ejército viniese
"niese. Sin embargo de \m severas ordenes y

ceder cl paso
reunirso. con
de donde via proporcMn

AN

y

"bién la tienda del Sr. Trias «ita cn la misma calle cometlcndu
"excesos; la del Sr. Cuixart tuvo la misma suerte, y coino solo
"encontrasen al dueíío de la casa acurrucado en un rincon té
"arrastraiwn en medio del aposento hacióndole arrodillar y' en
"aderaan de fusilarle. En la calle de la Ensc"iianza.succdió olm tahto... .

Aviat és tota la ciutat la que s'ha de defensar dels soldats i de les autoritats militars
L'actitud de l'exèrcit i la del Govern fins a
després del bombardeig recorda la conlucía
dels més avorribles dies de les guerres de xe
paració.
"En la calle del Conde del Asalto dió la
"caballeria del ejército una carga que la hizo
"blanco de tiros y pedradas con la que |a hos"tüizarou desde las casa-s, viendose obligada a
"retirarsc a escapc con pérdida considerable
"pç>r la muralla de tierra. Aun hoy dia se ve
"retratada en la pared de la casa habitación
"de! primer bajo cantante Sr. Marini, la mano
"derecha y ensangrentada del infeliz alferez
"D. Francisco Cortes que mandaba aquella
"fuerza. Exànlme y sin aliento, arrimado con"tra la pared acabó allí sus días. Apodérose. la
'multitud de ias lanzas qi:c los soldados al eraprender Í! es"cape arrojaron las cuales fueron llevadas en triunfo y cc'oca'•'das formando pavellones eucima las barricadas."

''que iba adelantandoce la noche, fuese que ios Nacionaies es"tuviesen fatigados de tantas horas de iormación, o bien que
"no simpatizasen con los amotinados,.ilo cierto es que a las
"dos de la madnigada del 15, de 4000 hombres que sc reunieron
"al anochecer a penas formaban 80."

• *•

- ,

"Al apoderarse el regimienlo de Saboya, a pesar de los cla"ros que esperimentaban sus filas y de haber muerto de un
"balazo a su Coronel Comandante. del convento de la Ense"fianza. prevención del batallón núm. 40 de la M. N., hizn pri-

Les vuit làmines que segueixen iormen ur. col·lecció que va
publicar-se a Barcelona amb aquest títol comú: Escenas de la
revolueión y 'bombardeo de Barcelona". L a
primera duia aquesta llegenda: "Las barrica-das de la plaza de San Jaiime" i es referia al
mateix succés que l'estampa anterior.

* **
Dia 15 de novembre
La bullanga es formalitza. La M. N va
amb el poble contra l'exèrcit. Heu-vos aquí
uns extrets de l'obra citada: "La rçvolución y
bombardeo de Barcelona en 1842".
• * »

"A las ocho y media de la manana del 15
"rompiese el fuego en la Plateria y-se propago
"por casi toda la ciudad...
"La v.oz del saqueo había cundido ya por
"loda la ciudad y desde este momento los
"barceloneses 110 se batieroiv Ipara sostener
"este 0 aquel partido, sino por defender sus
".familias y SUÍ propiedades que veiain en grave
"riesgo amenazadas...
"Lo cierto es que la tropa se desmandó en la calle de la
"Plateria. Algunos soldados alropellaron la casa del piatero
Sr. Solà robandole por el valor de 300 duros, haciendo mi! pe"dazos de un magnifico tocador y descargaJído furibundos gol".pes sobre el dueno de la casa y su seííora, invadierou lam-

"sionera a toda la fompaíiia de cazadores del espresado Lata"llón que se encoritraba en aqiue! recinto, s'm que vahs se el
"convenío o estipulacióji celebrada antes de roraperse las hos"tHidades entre el general Van-Halen y el capitan de la refe"rida compania. En virtud de esa estipulación se había acor-
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"dado rpie 'os Nacionaics tjue cuslodiaban el convcnto no hos"ligaTian de modo alguno al ejércilo, pero que lambicii iwian
"rigurosainçnle respetados dado caso que cl ejército U-^asc
"iipo<lerarsc de aqucl ipuntu. Para que en lo màs duro de la
... • 110 pudiesen lus Nacionaics tchar
"mano dc su= fusilcs, mandó el c^Min dppo••nt.rlos en cl salóu de Mayoría cuya Uave
"tubo la prevención dc guardar en ÉU ho.sillo.
"Todo fue en vanc. los soldados poscidi 5 ei;
"alto grado del mas iracundo furor, mvaden
^el convento y empiczan a bayonetazos con
"los primeres que te Ics preseman. El canitnn
"de Nacionaics rueda por cl i);ivimcnta anc^gandosc con m pròpia snnure, cl TenienU
"tiene su cabeza casi separada de 911 li- un.
"varies individuos son gravemonte heridos y
'quiín sabé el fin que Imbicrn tc-iido csfi
"cempafiia inerme si los jeies dc .-•! s'.·'ls
"fuerza no hubiesen corrido a aplacar su
"saiia".

ANY
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"cesó om instante, se reunieron extrani'iros los Nacionaics dc
"CIracia, Sarrià, del llàno dc Llobrr- ,-1 \- de otros puntos an'siosos de defender a sus hcrmaivos de Barcelona y hallando
"cenadas la.^ puerlas oscalaron las tnwr?ll4« cua! y^liïfltès

i

La primera de les tres làmines que vénen,
que són les 5, 6 i 7 de la collecció citadi, re
presenten escenes de la lluita a conseqüència de la qual l'exèrcit amb el gí-neral Zurbano i el capità general dc Catalunya Van
Halen, el progressista de la marxa de Peracamps, foren expulsats de Barcelona.

"Almugàvarcs per la de! Àngel, ifibjéndose de antetnano
'-.poderadn del Fucrtc Pio.
A las cuairo de la tarde ialierwi dc ÀUrazatuis y se diri"gieron hacia la Ciudadsla por la Muralla de Mar, el Gefe Poli"tico y los generales Van Halcn y Zurbano. A poco ram los
"milicianos situados en e! convento de la Merced, empezaron
"a hacer ÍUCRO a cuantos militares pasaban por la muralla,"
"Al anochecer del misme dia. la tropa poseia únicamente
"la Ciudadela, las Atarazanas (que va capitular el dia 17 amb
la resta de les tropes i el general Pere Maria de Pastors davant
de la Junta formada per Juan Manue! Carsi
Bernat Xinxola i altres), el cuartel de ArtMle"ria (que també va capitular) y el castil'.o de
"Montjuicli; sin que pudiesen coimmicarse es"tos puntos ni proveerse de víveres. Toda la
"cwdad estaba sobre las armas, laí calles cor"tadas por zanjas y obslruidas por espesas ba"rrkadas, y el Pueblo al parecer dispuesto a
"hacer una resistència mas obstinada aun.

Aquí es veu la Milícia Nacional sostinguda pels paisans quan
empaita l'exèrcit al Portal Nou, avui desaparegut. E n caure la
nit, les tropes només es mantenien a la Ciutadella i Montjuïc.
Vegi's el resum de la lluita en els extrets següents de l'obra
citada:
"El ejército iba ganando terreno a duras penas ipor el con-

"El pueblo sufrió pocas desgracias en ra"zón de Iiaber hecho casi siempre fuego de"tràs de parapetos: pero la tropa sintió çran"des pérdidas sobre todo en la clase de gefes,
"ascendiendo según cl cakulo mas prudente,
"a qimnientos entre muertos y heridos, y entre
"ellos alpunos gefes superiores."

L'atac a !a Ciutadella va fracassar. L s setena estampa es titula: "L'atac contra la Ciutadella: lluita al Jardí del General". Heu-vos
aquí uns extrets sobre això, de l'obra citada^vento de la Ensenanza y calle del Call, mas tuvo al fin que
Pjtenerse, y se dió al medio dia la orden de retirarse la tropa
* sus cuarteles; pues en la última calle hasta las mujéres eclia«an agua hirviendo por las ventanas.
Al toque de rebato que desde que se empezó cl fuego no

"Ei\ el jardin llamado del general se veia apostada una
"compania de tropa, allà dirigió el pueblo àttó tiros. No pu"diendo esta reducida hierza sostenerse, ni mucho menoi de"fender el espacioso récintp que se le confiava, trató de reti''•rarse a la ciudadela, como así lo verifico, pero cou la mayor
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"firmcza y scrcnidad, ïanto en la lucha que «ostuvo COI-ÍO en
"la retirada que la subsiguió padeció terriblemente, contan"dose entre mucrtos y hcridos hasta el número de 26 de todas
"clascs; cl puehlo tuvo 9 hcridos, dos de bastante gravcdad

L A

T O R R A T

X A "

A N Y

"mai distante cubrian tl pavimiíito íorniturat, Mtiu·rwt, man"tas. fuiilei, pertrechos da guea-ra, etc, etc; »1 mbir dopoe»
"a las muralla» encontrose con muchot caftonet »ncl«Tidoi M
"SUÍ baterias. Preciso ers hacer abncgación út todos lot tan"liimientOB que la naturaleza inteulpe al hnta"bre, par» determinarit a comettr ttmatte
"atentado".
La venjança fou terrible i vergonyosa, ben
pròpia del general i de l'exèrcit que havien
fugit covardairent davant del paistnatg» i d*
la Milícia Nacional. Barcelona fou bombejad»
i condemnada a perdre la fàbrica d* tabac» i
la Casa de la Moneda i a pagar una indemnització de guerra de xa milions de rals. Els catalans s'havien aixecat contra les quintes i havien estat tractats en forma que susciu en la
memòria el record de les guerres separatistes.
Els batallons de tiradors de la pàtria (que foren coneguts per patuleies) no disposaven dV
lements a propòsit per a defensar la Ciutat
contra l'exircit i el Castell de Montjuïc. Heuvos aquí la darrera estampa da la sèrie i alguns extrets de l'obra citada:
3 de desembre de 184a
'"A las once y media en punto de la ma"ftana de est- dia principió el bombardea
"desde el Castillo de Monjui contra la ciud«4
"Rompióse el fuego con mucho vigor pua»
"continuamenlc veianse en el espacio ocho o nueve bon'btt.
"causando la mueite y total destrucción de cuanto se oponi»
"a su paso. E l Castillo dirigia su» fuegos no sobre ningún punto
"fijo determinado de la ciudad, sino sobre cuanto »€ ence"rraba er ella: asi ftie que lo mismo padecia un hospital, unt

"Ebrios del valor que la victorià inspira,
arredrarsc al
"aspecto imponente y amenazador dc lo? artilleros que detras
"de las balerias estaban con las mechas tncendida* espcando
"la voz de "rompan el íuego" continuaron los Nacionales raar"chando de frente preparandose para .saltar la fortaleza. Tres
"veces la atacaron, pero otras tantaa fueron
"rechazados con raucha pérdida, hasta que
"conociendo la temeridad de su arrojo se re"tiraron. El ameno y festivo jardín del gene"ral quedó destruido por el mortífero fuego
"que vomitaba sin cèsar la Ciudadel·i."
Però la tropa no es va considerar segura
alK, i a la una de la marinada del di-. 17 va
començar a disparar canonades cap a la ciutat per a cridar l'atenció en aquell nunt i
va escapar-se per la porta del "Socorro".
"Dirigiose por la carretera de marina, vién"dose obligados los asistentes a llevar sobre
"sus espaldas el equipage de los oficiaíes y
"abandonàndolos algunos por el camino; tor"cicron luego por la riera de Horta, atravesa"ron con la mayor consternación el pueblo de
"Gracia y se acuartelaron por ultimo en
"Sarria, donde permanecieron hasta el dia 18
"en que se movieron hacfo S. Feliu de Llobre"gat, y falda de la montafia de Monjuich por
"la parte opuesta a esta capital...

Capitolací*' del Regiment dc Gaadalajara «ae estovo Mo«ae]at ala Eatodl»
de la Rambla

"Entrado que hubo en la fortaleza (es referia al 2 batalló de la Mflfda Nacional que
va ocupar després la Ciutadella) no pudo ver
"sin cl mayor asombro los destrozos de cuantos artículos haya
"podido el arfe militar inventar esparcidos acà y acullà, todo
"respiraba la mas completa anarquia. Al lado dt un libro de
"Mayoria que aun estaba marcada la planta del que h pisoteó,
"veíanse morriones de gala, cabezas dc cisnes cuyas aves fue"ron robadas del jardín del general la tardo anterior; un poco

"casa de beneficència, una iglesia que oualquier otro edifiCio..^
"La fuerza armada corrió al momenlo a situarse en i«
"puerlas de la ciudad para recliazar al enemigo... la c0
"y el desorden era tan giande que nadie podia entenderte. I "infelices faltos de todo recurso para subsistir fuera ée
"habitacioneò y que por lo mism» na hafcian eracuaéa 1«
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"dad, corrian desolades por las calles presos de la mas acerba
"angustia y consternación. Desplomàbanse los edificios...
"Las Iglesias estaban cuajadas de un numeroso gentio; y
"tomo el fuego de Monjuich no cesase un instante, rcsultó que
"«uando cl hambre prindpió hacerse sentir,
"nadie pudo decidirsc salir ?. la calle para pro'curarse un triste bocado de pan...
"A las dos de la tarde ardían varias casas
"de 'la ciudad algunas estaban enteramentc
"arruinadas y muchas puertas y alma?enes
"hechos pcdazos ipor los cascos de bombas...
"En medio de tanto estrago y consternación.
"cual furias vomitadas del averno desencade"nóse una turba vil introdudéndose en las
"hibitaciones presas por cl voraz incendio y
"$0 pretexto de librarlas de su indómito furor,
"entregabanse al mas bàrbaro pillajc y no pa"rindose hasta la consumación de livianos
"placeres, eccesos terribles y sangrientos que
"la imaginadón se (.itrcmecc recordar. F.ran
"las cuatro de la tarde y cl fuego contimiaba
•con la mifma imp.tuosidad...
A cada punt soitien comissions de veïns
cap a Sarrià a demanar al Govern que no acabés de destruir Barcelona. Implacablement
Van Halen responia que no cessaria el foc
fins i tant que la ciutat es rendís i que !i lliuressin presonera tots els que havien pres les
armes els darrers dies. A quarts de dotze de la nit una comissió
presidida per En,Francesc Puig.nartí va obtenir que parés el foc,
"Doce horas mortales de «n horroroso y no interrumpido
"fuego bastaron .para reducir a la hermosa y festiva Barcelona
"en un estado el mas deplorable. En este espacio de ti^mpo
"cayeron sobre la ciudad 1014 proycctiles de diferentes cali'bres, es a saber:
"Bombas de 14 pulgadas

380
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"Mas de 400 casas fueron taladradas^ © dostruidas- entera'•mente por esos proyectiles. En la travesia de Lancaster de«"moronose un edificio acabado de construir envolviéndo en sus
"escombros a dicz infeliecs que se habian acogido en el ma«

"hediondo y oseuro rincon de la misi ía habitación. Una casa
"en la calli nueva de San Francisco, otra en la de Aray, otra
"en la de San Pablo, otra en la de los Arços y algunas ma»
"que nc quedaren sino con sus desmrdos cimientos y aun estos
"terriblemente estropeados. Dos espaciosas casas sitas en la
"Plaza de la Verònica fueron presas del mas vorir incendio.
"En el Hospital general cayeron cinco bombas causando gran"de estrago en el interior del edificio y el Uanto y desconsuelo
"entre una multitud de desgraciados que yacian en el lecho de!
"dolor. En el de San Carlos sucedió otro tanto; el capitàn Lu"que que hacia algunos dias se hallaba gra"vemente enfermo en dicho hospital, vino r.
"caerle oana bomba en su misma cama rom"piendole una pierna. El hermosisimo Salon
"de Ciento de las Casas Consistoriales enyas
"tapizadas paredes eran antes asombro y ad"miración de cuanlo» penetraban en su recin"to, en el dia no es raa» que un momte» de
"ruinas."
(La Revolución y el Bombardeo de Barcelona en 1842, escrita por un sargento primero, que efa en aquella època, del batallón
de artilleria de la milicia nacional de esta ciudad. - Barcelona, Imp. A. Albert.-Ano 1843).

"ídem de 12
"ídem de 10
^Granadas de 9
^dem de 7
i Balas de 24
"Hom dt i i

304
96
60
36

62
jé

No fou aqueixa ni la primera ni la darrera
vegada que el bon poble de Barcelona, en voler afegir alguna pretensió local a l'ideal comú
de tots els liberals d'Espanya, fou diixat sol,
i tractat sense compassió com si fos el més
cruel enemic vençut. "El Constitucional" d'aquells dies comentava així la sentència iniqua
dictada contra la Ciutat: "Para fallar sobre la
"suerte de la rapital de Cataluna, y para disponer de millones,
"para enterrar en el abatimiento y misèria a ciento cincuenta
"mil familias, no nos dicen siquiera cuantos votos son menes"ter, ni cual es el juez que nos condena sin proceso".
PEÍJS COJROMINES
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Ventura Gassol Rov'ra

Jaume Aguadé Miró
Diputat per Barcelona

Conseller de Cultura

Francesc Macià Llusà
President del Govern de la Genera'itat

Lluís Companys Jover
Diputat per Barcelona
Cap de la Minoria d'Esquerra

Gabriel Alomar Villalonga
Diputat per Barcelona
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Josep Teiradellas Juan

Ange! Samblancat Salanova
Diputat per Barcelona

Diputat per Barcelona

f

Ramon Franco Baliamondc
Diputat per Barcelona

Josep Sunol Garriga
Diputat per Barcelona (Circumscripció)

Amadeu Aragay Dàyí
Diputat per Barcelona (Circumscripció)
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Josep Bordas de la Cuesta

Antoni Xirau Pajau
Diputat per Barcelona

Diputat per Barcelona (Circumscripció)

Antoni M.' Sberc Massanat
Diputat per Barcelona

Josep Riera Puntí
Diputat per Barcelona

Josep Dencàs Puigdollers
Diputat per Barcelona
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Carles Pi i Sunyer
Diputat per Barcelona (Circumscripció)

Rafael Campalans Puig
Diputat per Barcelona

Josep Xirau Palau
Diputat per Barcelona (Circumscripció)

Joan Selvas Carner
Diputat per Barcelona (Circumscripció)

Manuel Dolcet Carmen
Diputat per Barcelona
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Josep Ventosa Roig

;:

A N Y 1932

Josep Grau Jasans
Diputat per Barcelona (Circumscripció)

Diputat per Barcelona (Circumscrijció)

Joan Puig i Ferreter
Diputat per Barcelona

Manuel Carrasco Pormiguera
Conseller de Sanitat

Manuel Serra Moret
Conseller d'Economia i Treball
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U N AMIC P E R D U T
A la memòria de l'avi López
LS que no tenim diners,
en fer la liquidació de
l'any passem con'ptes
dels amics que un dia
poden oferir-nos la
Dtà i ajuda. Cada any.
i quants més anys passen ho trobo més
cert encara, puc contar els amics d'a
qucst gènere amb els dits d'una mà.
Parlo dels amics... No parlo dc les
amistats ni de Ics amistançades...
Aquestes liquidacions intimes tenen
un caràcter de serietat que en començar a fer-les, un pensa: "Solo para
hombres". Els anys passen i cada any
em sobren més dits. Si segueixo aixi,
aviat només me'n quedarà un per fer
un gest ben expressiu a l'amistat.
Enguany, entre els amics, me'n
manca un de primer terme. Es un home que creia en mi. Ara que és mort,
començo a dubtar de mi fins jo mateix. Era un dels velis més joves que
he conegut. Joventut vol dir afany de
reVolta, ésser sempre a la barricada :
tenir pit i cara per sostenir ço qre es
diu í ço que hom escriu. EI jorn de
la proclamació de la nostra república
vaig anar a ca^a seva com el creient
que va a l'església a besar la creu. En
veure'fli. em va fer «na abraçada
Abraçades de vell que tenen caliu i
força! Abraçades de vell que són com
una glopada de vi generós i antic!
Parlo de l'avi I íper. Feia anys i
anvs oue cl coneixia. Molt abans que
l'Amichatis hagués nascut en els diaris. Va ésser un dia de torhonada ciutadana... Setmana tràgica... Vagues...
Jo, curiosot. vivia al carrer... A l centre del carrer de Sant Pau un escamot
de joves, pistola a la faixa, gorra al
cap, ulls de ira, donaven ordres... L'avi López, al darrera, els seguia...
—Aquests xicots — semblava dir.—
Veiam... Veiam.,.
—Es en López de LTïsnuella! — va
dir un botiguer en veure'l passar.
I jo vaig sentir-me orgullós d'anar
darrera d'aquell homenàs oue es jugava la vida. el nom, la T*)sició, anant
per un carrer on queien les bales com
confits en jorn de bateig de padrí es
plèndid.
I Vescena l'he vista repetida mnntes
v«£a4es. El jorn dsls Parlamentaris

quan En Marcel·lí Domingo, la veu aspra, deia enfilat, al balcó de l'Hotel
d'Orient, amb en Samblancat:
—Avui és el darrer ü a dc la monarquia espanyola!... Avui els parlamentaris hem proclamat la república I...
...el vell López somreia al seu costat... Serà cert? —semblava dir. —
Sara cert?
I aixi sempre.
Ha estat el jove que ha viscut molts
anys fidel a la República i a l'anticle
ricalismc.
El seu enterrament civil, una tard'
de sol esplendorós, va ésser el darrer
consell:
—Jo sóc així... I aixi han d'ésser
els meus amics.
Viure en anticlerical i morir en anticlerical és més difícil i meritój que
guanyar una batalla, perquè és guanyar una batalla cada dia.
Recordo que el gran Benet Pérez
Galdós, en les seves darreries, orb, a
tothom que anava a demanar-ü una
posfal amb la seva signatura, li deia:
— I vostè què és?...
—Jo... republicà — li rtsponieri per
afalagar-lo.
Mes ell objectava:

z

— I res més?... Doncs, a Espanya,
lo primer que s'ha d'ésser és anticlerical... Això que l'ésser anticlerical
és cursi és una paraula que fan córrer els jesuïtes.
L'avi López no el va témer mai el
renom de cursi. Va morir embolcallat
amb la seva bandera.
«**
Aquest any l'avi no ens somriurà en
desitjar-li un ayn més dc lluita. Ja és
sota terra. El destí ha volgut que en
dormir al camp del mai més, s'hagin
esborrat les muralles de les creences
atàviques. El seu esperit deu haver
somrigut en sentir els paletes desfeies parets de la reacció...
Enguany, en fjnir l'any, a mitja nit.
si trobo els dotze grans dc raim. pensaré en cl seu somriure, al davant
de la meva finestra de teulada per on
veig el cel, el fum que puja i les il·lusions que se'n van.
A tu Rafael — el fill menut — i a
vosaltres amics, us dic cal no oblidar
el camí i seguir la història de les fulles mantingudes per l'Avi amb 'anta
honra.
AMICHATIS

-A quina hora passa el tren de les vuit?
-A les vuit.
-Doncs, cridt'm • IM nou.
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EJs pecats capitals treuen el nas
(Dels JDiàlegs d'Adam i Eva, en preparació)
E*cena, aquell jardí.
Eva, com una formigueta, va i ve,
tot guardant els seus estalvis dins una
cova ipracticablc. Adam, el gran bergant, ple d'ímpetu i eufòria, arriba d'una excursió matinal i es posa a moure
brega a ía seva muller.
Adam.—Ei, noia!
Eva.—Sóc aquí.
Adam.—Ja ho veig. Però vull saber
què fas.
Eva.—I tu, d'on véns?
Adam.—Aquesta és bona! Sóc el
Rei de la Creació, ah, i no haig de
donar compte, a ningú, de les meves
accions. Contesta i no preguntis!
Eva.—Això és supèrbia.
Adam.—Com has dit?
Eva.—Su-pèr-bi-a.Adam.—Entesos. Es una paraulota.
que no te l'havia sentit a dir mai.
Eva.—Perquè fins ara no cm donaves motiu de pronunciar-la. Ja saps
que tinc el privilegi de posar nom a
les coses. Quan se'm presenta l'ocasió,
doncs, obro la boca... i ja està feta la
gràcia.
Adam.— O la desgràcia. (Després
d'estirar-se, amb grans extrems): Yina,
seu.
Eva.—On ?
Adam.—Damunt els meus genolls.
Eva.—Ah, no! Tornes molt reixinxolat, de les teves correries, i jo no
estic per orgues. Més valdria que m'ajudessis a endreçar el rebost.
Adam (Amatent, a la cova).—Quin
bé de Déu de requisits per menjar i
beure! No sé pas d'on ho treus .Deixam'hi intervenir, que amb l'exercici matinal, em sembla que se m'ha desvetllat la gana .. i em ve set.
Eva.—No t'has desdejunat, doncs?
Adam.—Però... hi tornaria!
Eva (barrant-li el pas).—Atura't
El dia de demà ens podria fer faita el
que avui malversessis.
Adam.—Si et Volgués imitar, en la
dèria de crear paraules, diria que això
que fas és... avarícia. ( I prenent-la del
iraç): Però, tant-se-val. No he vingut
per renyir. Molt al contrari. He vingut per... Ja t'he dit que seguessis.
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E v a . — I jo t'he contestat que tenia
altra feina.
Adam.—Així, ja no m'estimes.
Eva.—Això que, per primera vegada, et llegeixo en els ulls, nu és
pas estimació. L'amor ja l'hem inventat, i no em vindria de nou. Aquest
desfici que et sobta i et fa ésser impetuós fora de temps i lloc, no és puresa d'amor. Té un altre terme més
tèrbol. Se'n diu... luxúria.
Adam.—Caram, sí que ho fas fort!
E v a . — . . . I gràcies que no se m'hagi
acudit un nom més potiner!
Adam.—Estic veient que, entre tots
dos, farem un diccionari, que ja, ja!
Eva.—Això rai. Per depurar-lo, els
nostres descendents ja inventaran les
Acadèmies. Ara, el que convé, és que
no ens passi per alt cap matís del sen
timent i que tots els anem classificant
amb propietat. A l pa, pa; i a la dis
fressa esparracada de l'amor...
Adam.—Ja ho he sentit: luxúria.
Però és un insult, aquest, que no cl
consentiré dues vegades. Me'n vaig per
sempre més! (/ s'alça, resolut)
Eva (alarmada).—Adam!
Adam.—Camàndules! Ja n'estic cuit.
de tenir una dona que, si pateixo fam,
m'etziba bons consells, i si se m'encén
el desig d'una abraçada, fa escarni dc
la meva passió.

BARCELONA SURREALISTA
Vista de l'Ajuntament des d'un aeroplà.

Eva.—Però escolta, cap de tront.
Adam.—Véò a la porra!
Eva (triomfalment, enduta del goig
d'inventar les paraules).—Això éi
ira\
Adam.—Ira de Déu! (Amenaçador.)
Eva.—O bé del primer home. ( ï
després, conciliadora:) Quin geniot
que treus!
Adam.—Tu en tens la culpa.
Eva.—O tu,-que qualsevol es pensaria que en sents enveja de la meva
previsió i costums honestos de dona
de sa casa, tan grats als ulls de Déu.
Futurista de mena, vols avançar els
esdeveniments. No te n'adones, que
massa que en vindran de filles d'Eva
amb la mà foradada i el cap ple de
pardals ? Doncs si has tingut la sort de
trobar una muller que cau del niu,
per què en vols fer una Messalina?
Tant et destorba la felicitat? No te'n
dones vergonya?
Adam (que, mentrestant, baixava
el cap).—Potser si. Potser me'n dono
una mica de vergonya. Has parlat...
dom parlaran els llibres.
Eva.—Vaja, prou; fem les paus.
Adam.—Vaja, si; fem les paus.
E v a (sentint-se generosa). — I ja
que ho vols, entra al rebost i fes •!
gran estropici. Posada a transigir amb
les teves febleses, m'estimo més que
comencis per... la guia.
Adam.—Un altre terme estrany?
E v a . — I recorda't que per la boca
mor el peix (Maternalment. quan ell
va a entrar a la cova).
Adam.—Això, si no es prenen precaucions. Però ío. després del tin. faré
una becaineta. (Content de la trobaUa:)
Eh? Què tal?
Eva.—Tanmateix, també em sabria
greu que caieuessis en la peresa...
/írfaw..—Peresa? Què vol dir? Això
ia és massa! Avui, parlo amb una forastera. No t'entenc d'un mot!
Eva (ben suaument i espaiada). —
Es que hem anomenat — com qui no
hi toca i per primera vegada — els set
pecats capitals.
POMPEU CREHUET

"BERGOUGNAN"
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L A ROSA V E R M E L L A
USUNS tarragonins recordaran la hisiòria
que ara vaig a contar. Són pocs, no
obstant, els que li
donen crèdit. La majoria han cregut sempre que no es tracta sinó d'una venjança preparada i dissimulada amb tot
refinament. Però jo, que vaig conèixer
la victima i alguns detalls que precediren el seu assassinat, puc afirmar que
és un cas molt més extraordinari del
que el vulgus es pensa. Un cas que
pot fer meditar molt a les persones
que senten la por 0 l'atracció del mis
teri. Les altres podran somriure amb
tant d'escepticisme com vulguin
* **

carreró era desert. Al davant meu hi
havia un casalot antic, que un escut
desgastat, damunt la porta, ennoblia.
La pedra vella dels carreus tenia una
pàtina severa, amb taques de rovell i
opacitats de bronze. Al seu costat les
altres cases semblaven més insignificants encara del que eren. Banyades
per la llum clara de la lluna, tenien
una tristesa de pierrots enfarinats.
No sóc un home galant, però en
aquell moment vaig tenir una vel·leïtat
de galanteria. Vaig acostar-me la rosa
als llavis i la vaig besar. Aleshores,
darrera d'una de les finestres del casal
hi esclatà una rialla: una rialla fresca,
cristal·lina, però una mica teatral.
Vaig tornar a alçar els ulls i no
vaig veure ningú. Vaig espitjar la
porta com per pura facècia, i la porta
cedí... Sobtat, em vaig fer enrera amb
malfiança. Però es sentí de nou. dalt
de la finestra, la femenina rialla, d'un
to clarament mofeta, i jo, envalentonat, vaig obrir amb decisió la porta i
vaig tirar endins.
D'aquell moment ençà només recordo vagament les coses, com si m'ha
guessin esdevingut en un estat d'embriaguesa. Vaig muntar unes escales
gairebé a les palpentes i em vaig trobar finalment en una cambra sense altra llum que la de la lluna que es
filtrava per les finestres. Era un salonet vuitcentista, ple de caràcter, sense cap detall que el posés en relació
amb la vida dels nostres dies. Hom
hauria dit que estava expressament
conservat intacte, des de la passada
centúria. Les parets eren decorades
amb tapissos, cosa que donava a l'estança un aspecte més misteriós: l'airet
de la nit els feia voleiar vagament, i les
seves figures semblaven a punt d'animar-se. Com jo mirés amb recel al
meu voltant, vaig sentir altre cop la
rialla cristaHina, ara més mofeta encara que abans. Aleshores em v. ig
adonar que vora un dels finestrals es
destacava una figura femenina. Duia
un vestit de seda. de tons delicats, una
mica marcits, que el mirinyac estufava,
i uns tirabuixons rossos, feixucs com
l'or massís.

El protagonista jra un xicot esprimatxat, envellit precoçment pel vi i
per les dones. Tenia el rostre terrós,
de color de bilis: els ulls tristos, apagats. Els que el tractàvem, vèiem, tanmateix, com en moments d'exciíació,
que abundaven en les seves converses,
cl seu rostre envermellia i en els seus
ulls s'encenia una flameta.
Ens trobàvem totes les tardes en un
cafè on teníem una tertúlia d'amics.
Un dia ens quedàrem sols. Feia una
d'aqueixes tardes d'hivern, en les quals
la pluja s'eternitza d'una manera exasperant. Ell demanà una nova copa de
conyac i encengué un cigar. Els seus
ulls s'animaren. Damut els seus pòmuls pàl·lids es pintaren unes rosetes
de sang.
—Et vaig a contar una aventura
mo'.t rara — va dir-me — que m'ha esdevingut fa poques nits. Et prego que
me'n guardis el secret. Els altres, si
arriben a conèixer-la, em prendran per
boig. Jo mateix, de vegades, no sé si
creure que en sóc. Veuràs...
Em plau, sobretot en les nits de
lluna, passejar-me pels voltants de la
catedral, pels barris vells. La llum blavosa i argantada els dóna una aparença misteriosa i poètica que no tenen
durant el dia. Ronsejava. doncs, ben
entrada la nit, per aquells carrerons,
més somniós que despert, quan em
caigué als peus una rosa. Em vaig acotar per collir-la. Era fresca com aca—Com us haveu atrevit a pujar? —
bada de tallar i encesa com una fe- va preguntar-me. — i Es que no coneirida. Amb la rosa a la mà vaig mirar xeu la meva història?
en tom meu, vaig alçar la vista. E l
—Nò la conec, senyora — vaig con84

testar —; però per trista 0 terrible que
sigui, no em penedeixo d'haver pujat
a tornar-vos la rosa 0 a preguntar-vo»
si l'heu tirada per a mi.
—Sou tan ardit i fanfarró com ell!
—Qui era ell?
—El meu amant. Us admireu?...
Sí; jo era casada. El meu mant era
liberal, però jo tenia un amant carií
Passava moltes nits per sota la meva
finestra. Quan el meu marit no hi era,
jo li tirava una rosa vermella. Era el
senyal convingut perquè muntés. Tanmateix un dia el meu marit ens sorprengué plegats al pavelló del jardí.
Es van desafiar, i el meu amant caigué amb el pit traspassat. El meu marit fugi de Tarragona i morí en un
combat dels liberals amb una partida
carlista. Conten els seus amics que la
seva temeritat fou tan gran, que era
evident que s'havia cercat ell mateix
aquella fi tan dissortada.
— i Per què us mofeu de mi, senyora
— vaig preguntar-li —, amb aquestes
històries tan velles?
—No me'n ric pas. Es la meva història la que us conto.
Em vaig posar a riure:
—Així, senyora, ara deveu tenir
mes de vuitanta anys. Permeteu-me
que us pregunti, doncs, com ho ben
fet per conservar un rostre tan fresc
i una cintura tan prima.
I mentre deia això, li vaig agafar
joganerament el cap i l i vaig fer tirar
enrera, per contemplar-la millor. El
seu cutis era polit com eT marbre, i 1»
lluna l i donava una blancor de Hess*-

—Que també és corredor de lübrei,
vostè?
—No; és que ara aprenc el catal*.
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mins. Tenia els llavis frescos com una
poncella acabada d'obrir, i els ulls li
••"·Hr '']
lluien com els d'un infant.
—Sou molt bromista, senyora, .fermeteu-me que besi en els vostres llavis l'alegria.
—Beseu igual que ell — em digué
amb una tremolor apassionada.
' Vaig sentir un calfred. Seria una
pobra dement, aquella dona? lira, no
obstant, massa bella perquè jo pogués
deixar córrer, aixi com aixi, aquella
aventura. Ella, llevat de referir-ho tot
al temps de la guerra carlista, com si
això fos un fet de quatre dies, parlava d'una manera normal.
La nit em lliscà al seu costat sense
adonar-me'n. A la matinada, però, em
trobava cami de casa meva sense saber com. £ m feia mal l'espinada, no
sé si de la serena 0 de la nit d'amor.
A l'endemà vaig voler saber qui vivia en aquella casa. Hs el casal del
baró de les Set Torres. Els seus propietaris viuen, temps ha, a Barcelona.
Per orgull de casta 0 potser perquè la
manca de diners 0 1 "avarícia els priva
de fer-hi reformes, el tenen deshabitat. Es ple de goteres i d'esvorancs,
amb moltes "finestres sense vidres i
amb taques d'humitat i de rovell per
tots cantons. Es un casal evidentment
propici a totes les històries d'encisaments i bruixeries. Atret pel seu mis, ,
teri, jo no sé estar-me de passar cadajC********'
nit pel seu davant. M'hi deturo molts
cops i esguardo atentament les finestres tancades, amb la folla esperança
—Té, et dono la meva filla; es diu República. A veure si la conserves bé.
que la rosa vermella torni a caure als
meus peus.

V

ESTAMPÀ M U N T A N Y E N C A
Pocs dies després dç contar-me
aquesta estranya història, el meu amic
havia desaparegut. Els altres companys als quals aleshores vaig contarla, no saberen veure-hi cap relació amb
la desaparició misteriosa del seu protagonista. Van reputar-la una faceciosa història d'embriac i es van mofar
de la meva credulitat.
Tanmateix, jo en vaig donar part a
la policia, i les meves sospites es van
comprovar. El cadàver del meu amic
fou trobat al pavelló del jardí —tot
florit aleshores de roses vermelles —
del casal del baró de les Set Torres.
Estava esteuallat, boca enlaire, amb
una espasa clavada al mig del pit.
DOMÈNEC GUANSÉ

Amb lema i tot: DOL
La padrina de cal Borni trenca singlots i somica;
sap prou bé que a la masia avui hi ensuma la mort;
l'avi Borni al mig de l'era també botzina una mica,
i l'hereu dalt la pallissa fa badalls i fa el COT fort.
Dintre la cuina la jove rentant les olles gemega;
el vailet, prop de sa mare, fa el marrà com un marrà;
el sagal, mentre munyeix, xiula, escup i renega,
i al celler h mocadera fa un glop, un rot i a plorà.
En el porxo hi ha la mossa, l'altra mossa i el pasto,
qui escorcollen el què en pensa d'aquell ofec el doctò;
els dos mossos ja voldrien que li haguessin de fè el sot.
—Es tan vella que s'aclofa, per l'arada ja no pot —
diu un d'ells, i l'altre xerra, empipat de tants sanglot-r
—Als trenta anys no hi ha cap euga que no hagi fet a *ots.
BARTOMEU SOLER
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INTELLECTUÀLISME

CATALUNYA
OSK Urtcga üassct,
en el seu recull
í^d assaigs " Espas-'nya invertebrada",
1 ^ comenta ei problema de Catalunya i
especula amb una
certa subtilesa al volt del nostre plet
racial. I eis seus comentaris, desíocats, falsos i absurds, encomanen una
tristesa indominable al lector.
Pobres de nosaltres! Si els homes que són considerats el cervell i el
cor de la nova Espanya ens veuen aixi
i pensen i parlen així de les nostres
coses, què opinaran els altres, què diran els indoctes i els superficials! H i
ha un desconeixement absolut, a l'alta
Espanya, del fenomen complexíssim
de la nostra tragèdia intel·lectual. He
dit intel·lectual, i ho repeteixo convençut. El nostre tràgic problema etern
és, en principi, popularistament, un
problema sentimental. Però en darrer
terme, i en aquest darrer terme hi ha
la solució definitiva, és uu formidable
conflicte intel·lectual. A l'Espanya invertebrada de José Ortega Gasset, cal
oposar, ara i sempre, la nostra Catalunya vertebrada. I aquesta vertebració, aquesta organització suprema de
la catalanitat en catalanisme, només
podria venir-nos de la perfecta estructuració d'una futura República intel
lectual. Convé treballar de cara a la
suscitació d'un nou catalanisme de base
inteHectualista. L'obra de la Repúbli ca i de la Revolució pot esterilitzar-se
i perdre's, si aquesta vertebració intellectual de Catalunya no és enfocada
i resolta immediatament. I per de
prompte, cal deturar la influència dc!
fetitxisme revolucionari a la manera
demagògica. El decorativisme més o
menys' espectacular de la Revocació
Francesa ü de la Revolució Russa,
pesa feixugament damunt la massa popular, sempre disposada a deixar-se
seduir pel caire melodramàtic i pel
contorn plàstic de les revoltes que li

PNEUS

VERTEBRADA

serveixen de patró. Les revolucions
tutures, i voldríem que ia Revolució
Catalana ja fos d'aquestes, seran revolucions dc tipus intel·lectuals. L'hora
actual del món és propicia al desordre, però també a les ràpides estruç
türacions en ordre i en lògica, yuau
Sòcrates afirmava que la millor forma de govern per un poble és una selecció dels seus homes més intel·lectuals, fixava per sempre un cànon
d'ordre revolucionari perfecte. 1 quan
Robespierre, que hi entenia una mica,
deia que ei pitjor enemic de la República és el demagog, complementava
magistralment el sentit de la subversió popular. Nosaltres, joves catalans,
republicans en política, inteHectualistes en literatura, no podem interpretar d'altra manera el sentit perfecte
de la futura i definitiva Revolució Catalana. La nostra República i la nostra Revolució seran de tipus inteHec
tual, o no seran.

En literatura, escola inteHectualista. £«
política, partit inteHectualista. No tenim altre remei. Tots els gèrmens la
tents d'anarquisme que els cataiam
porten al cor, aquesta marca de l'esclau que, acostumat de sempre a viure
en el desordre i a no exercir funcioní
de govern, li fa ultrapassar els límits i
enfonsar-se en un nou desordre que li
sembla ordre quan rep una engruna de
llibertat, només podran ésser cauteritzats al llarg del temps, per la saturació de Catalunya amb Ics aigües d(
l'intel·lectualisme pur. I això, sistemàticament. Car, per nosaltres, tan evidents són els perills del popularisme
com els de l'academisme. Ja hem dit
sempre que, en el fons, som uns antiuniversitaris. L'encarcarament del nostre academisme fossilitzat i conservadorament irrespirable és tan contraproduent i tan inútil com el nostre
arrauxat cop de poble i les extra! imi
lacions anarquitzants del nostre popularisme crònic, que tanta sang i desQuan Francesc Macià, en unes ho- ordres ens costa. Passem, des del 14
res d'intuïció genial, proclamà la Re- d'Abril de 1931, uns mesos genesiacs,
pública Catalana, obri als catalans, po- dels quals han d'eixir-ne afirmacions
lítics i literaris, una històrica porta i negacions per als nostres fiUs i ela
d'or, per la qual ha de passar tota la nostres néts. Deure de tots els catanostra intel·lectual grandesa futura, lans, per tant, és plantejar les màxitota la nova Catalunya vertebrada que mes responsabilitats als homes que
ens cal per viure normalment. Però marquen els camins a seguir.
Macià, que, si hagués acompanyat el
L'escola inteHectualista ha de comgest admirable amb una crida als intel·lectuals de Catalunya, i s'hagués batre a sang i a foc aqvesta tendèn
voltat de tots els nostres valors men- eia suïcida que decanta la majoria dels
tals, hauria estat governamentaiment catalans, i molts d'ells no pas analfainvencible, preferí fer-se ajudar dc fets, a l'odi contra els intel·lectuals i
mediocritats i de nul·litats. Francesc llurs obres. Cal voltar l'inteHactual
Macià serà gloriós per sempre grà- amb el màxim respecte, i erigir- lo en
àrbitre suprem d'aquesta total vertecies al seu gest històric. Però les con
seqüències d'aquest gest, mentre no bració de Catalunya, que, com un diví
tinguin una total i absoluta derivació favor especial, ens ha estat permès de
inteHectualista, perillen de vacil·lar, presenciar en la nostra vida. Faci's el
d'esvair-se i de fordre's en el no res. miracle, encara que el faci el diable!
Cal esborrar tota l'obra feta pel vel! Però que es faci d'un cop per sempre I
catalanisme i anar, directament i serse Que sigui el nostre intel·lectuaiisme
por, a la suscitació d'un nou catalanis- l'obra magna de la República i üe la
me de base intel·lectual, esborrador i Revolució!
anul·lador d'errors i de confusionismes.
A. ESCLASANS
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HUMORISME

NOVES RADIACIONS
Ha passat aquell senyor de les cames curtes...
El senyor rodó que camina com una
banyera antiga.

* • •
El dia del bateig, els assistents de
poca imaginació, incapaços de dir coses noves a una criatura nova, sosté
nen lluites còmiques i aferrissades per
tal de demostrar que "es retiren" al
pare o a la mare.
Això explica a bastament el plor
inestroncable de la criatura tota la
durada de la retolació. Encara que els
parents, amics i coneguts ho atribueixin a la dutxa que per sorpresa li administra el capellà.
* • •
Hi ha un gest indecent típic en l'home que té el vici de portar corbates
de llaç.
Es aquest gest de posar les mans
«obre la corbata com si la sospesés,
com si n'explorés els més recòndits
replecs.
Hom veu que, amb el pretext d'arranjar la corbata pansida, de donar
agilitat i vida als extrems adormits de
la corbata, el seu propietari es lliura
a un plaer morbós inconfessable.
Sense voler, hom pensa en aquell
tipus d'home — repugnant, fastigós —
que furga les regions més íntimes dc
la seva persona amb les seves mans
dedicades a retocar una corbata de
llaç amagada al fons de les butxaques
de les calces...

Hom s'adona tot seguit que cl cant,
millor dit, el cruiximent persistent, no
pot eixir d'aquest insecte floralcsc.
Jo diria que és la cançó dels troncs
i de les branques dels arbres ressecs...
La cançó de la fusta assedegada que
es bada sota el sol estival.

• **
Les mitges negres femenines són
lúbriques i sensuals en grau superlatiu, perquè porten a l'ull de l'espectador un afany de colors clares que hom
sap en la prolongació llur.
Les mitges de color, al costat d'elles, apareixen decorades amb els atributs de la innocència. Fixen la mirada
entre les seves malles, concentren l'a
tenció i la desarmen, impossibilitant
tota evasió inconscient. Hom esguarda
les mitges de color beatificainent per
elles mateixes.
Les mitges negres, en canvi (parlem
de mitges de seda), fan lliscar l'atenció damunt d'elles com sobre l'asfalt
mullat. I com que al capdavall es topa
amb l'horitzontalitat dc la sabata, que
és un punt mort, en un patinatge as censional que el rebot comporta, l'atenció es verticíalitza robes endins, a
la recerca de les colors clares abscon-

dides que pressentim i que freturem.
Llavors és quan els vestits femenins
s'obren per art d'encantament sota
l'acció quirúrgica de i'esguard-bibturi,
i hom veu — no pas entreveu — l'esgarri fança de les carns clares — sonrosades 0 bé csblaimades. —
• Fixeu-vos que les "toilettes" femenines de colors clares i llampants no
augmenten el "sex-appeal" de les
dones.
Més aviat l'ofeguen i l'anul·len.
I és que intercepten el patinatge
envers les extremitats on la carn es
mostra al nu.
El negre engendra un moviment de
recerca.
Hom fuig del negre, d'aquest insubstituïble emmarcador de les coses.
Les dones blanques d'alta condició
social, poderoses i intel·ligents, tenen
sempre serventes molt brunes 0 de
raça negra a l'entorn llur.
Elles saben el que es fan.
Com ho saben perfectament les dones que enfunden les seves cames més
0 menys perfectes amb mitges negres
de seda.

* **
La pràctica del nudisme integral:
de moment, si més no, supressió de
les cabelleres oxigenades o bé oxigenació total.

* **
Hom parla de la invenció patenta
da d'una virginitat femenina perma
nent a base del sistema "Fermeture
Eclair", fins ara aplicada únicament
»'s portamonedes, petaques, sweaters,
«tcètera.

* **
A ple estiu ens sobta el cant tossut
de les cigales.

—Què dius, que estàs cessant? I això?
—Sí, mira; s'ha de seguir la moda.
Í7

CARLES SINDREU I PONS
1931. Mat.-Lit.
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Set anys i
N dels episodis més vergonyosos de la Dictadura de -frimo de Rivera tou l'arbitrarietat
amb què s'aplicà la censura.
La diferencia del tracte que reberen
eii periòdics catalans i els periòdics
madrilenys i de pflovincies és prova
palesa de l'hostilitat manifesta de Primo i els seus contra la nostra terra
Amb les coses gruixudes contrd la
Dictadura que deixà passar la censura
madrilenya es podria formar un gros
volum.
Recordem només ei famós reportatge gràfic de Bagaria, publicat durant el mes d'octubre de 1923 — si
la memòria no ens és infidel — a E l
Sol, titulat " E I Directorio de Marte".
Segons el genial caricaturista, s'havia traslladat al més proper dels planetes del nostre sistema, on s'havia
produït una triomfant sublevació militar. Després de tres dies de gestions,.
En Bagaria aconseguia entrevistar-se
amb el President del Directori, al qual
trobava bevent xampany i voltat de
dones alegres. "Ací — deia el general
victoriós — la Premsa era la que tenia la culpa de tot. Repassi vostè la
coEecció dels periòdics anteriors a la
data del cop d'Estat. H i havia atracaments i atemptats; una vegada se'ns
va posar a la barretina colonitzar un
satèl·lit veí, i després de rebre una palissa fenomenal, el caixer va fugir amb
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e censura

els cabals (x). I ara vegi: d'ençà que
hem implantat la Censura, ni hi ha
atemptats ni atracaments ni guilla ningú amb els diners, i el satèüit d'allà davant sembla no ja una bassa d'oli, sinó
un caramelo reUeno."

L'episodi de la Caoba, els escàndols
de Telèfons, Ontaneda-Calatayud, Explosius, etc, pogueren ésser narrats en
forma més 0 menys discreta. En canvi,
a Barcelona es prohibí la publici.ció,
no ja d'articles satírics, sinó de notícies
d'atemptats i atracaments, com, per
exemple, la mort violenta del botxí,
Rogeli Pérez Vicario, que caigué, com
hom recorda, mort a trets per uns
desconeguts, a la Riera Alta.

El palrlellime 1 el Diccionari de la
Uemtoa castellana.
Essent jo redactor del periòdic L a
Tribuna, vaig enviar, una tarda a Censura, entre altres coses perfectament
inofensives, un telegrama estranger encapçalat: " E l separatisrno en Renania". El títol em fou tornat amb una
ratlla de llapis roig damunt.
Creient que es tractava d'una equivocació involuntària, vaig telefonar a
Capitania, on llavors s'exercia la censura.
—Suposo — vaig dir — que això és
una equivocació...
(1) Al·lusió transparent al famós desfalc de Larraix, ocorregut poc abans de
l'adveniment de la Dictadura,

—No, icnylDr!
—Però, si el telegrama parla de Renània I
—Això de Rcnània és un camlol
—Home, no! Renània és a Alemanya!
—Ah, sí! No ho sabia. De tote» mineres, el telegrama no passa.
— I per què ?
—Perquè el mot separatisme no pot
passar. I a Espanya, sàpiga-ho d'una
vegada, no anirem bé fins que l'Acadèmia Espanyola no acordi suprimir
aquesta paraula del Diccionari de la
Llengua!

"Un compaiión".
Aquesta és de la censura governativa. Era censor En Mas — a qui ens
alegrarem de no veure mai més —, i el
seu ajudant. En Sunén, llegia une»
galerades ens sembla que de la "Revista de Catalunya".
—Mire usted — digué En Súfséa a
En Mas — , aquí hay un articulo inso-

lente... Se titula "L'obra poètica de'
Jaume Carner" . . . Y a lo ve usted: jun
separatista!
— / A h ! j U n separatistaf Pues /sià
compasión!

I ratlla de llapis de dalt abaix s'ha
dit.
Mirin si era innocent l'article, que
el director de la revista se'n va anar
a veure En Milans del Bosch i li va
dar la raó, autoritzant la seva pablicació!
iSin compasión! Sense compassió
també, exposo jo ara els autors del
fet a la vergonya pública.

De com en ciena Dlctadnra el ma'
nllesl del 13 de seiembre de 1923
merelxé els honors del llapis rolft.
OOOOOO

Quan al senyor Milans del Bosch
no li convenia que sortís una publicació-, no s'atrevia a fer ús de les seves
atribucions governatives, que l'antontzaven, en aquell temps d'arbitrarietat
impune, a suspendre ipsp facto qualsevol periòdic 0 revista. Cridava En
Mas i li deia:
—A esa gente, kàgales la vida mposible.

—Vostè altra vegada a Barcelona?
—Ja veurà; com que jo no puc viure lenie una emoció diària, Barcelona é» l'únic
Uos del món on podré posar-me bo.
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Així em va obligar a deixar de publicar L a Tuies. Es cert que en una
paròdia de diari titulat "La Retaguardia", que ocupava una plana del set-
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manari, vaig: publicar, per Nadal, una
informació camelística del mercat d'avjrarn — que En Mas s'empassà i autoritzà— acabada amb els següents
mots:
" No hi ha pas cap dubte q^e la gent
ja comença a estar cansada d'aquests
animals".
Fou la meva petita venjança, abans
de veure'm obligat a suspendre la publicació d'aquell setmanari. Però. tornem al senyor Milans del Bosch.
"La F.otesta" va fer no recordo
quina barrabassada. Crec que agafà
badant al censor — En Cabestany, ja
mort — i va publicar un article violentissim contra les institucions, ja en
perill. El governador suspengué la publicació del periòdic. L'endemà, era
registrat al Govern Civil un nou títol:
"La Palestra"...
I Com impedir que el nou setmanari
aparegués ? En Milans del Bosch cridà
En Mas, que acabava de prendre possessió del càrrec de censor, en substitució d'En Cabestany, destituït o dimitit per força, que és el mateix; i li
ordenà que tatxés tot el que vingués
de "La Palestra", encara que fos el
Santoral del mes o les Quaranta Hores...
A "La Protesta" se'n van assabentar. I , com que a la mateixa impremti
on es tirava el setmanari jaumí, anaven a imprimir també un setmanari
priírtorriverista titulat " E l 13 de septiembre", van agafar les galerades
d'aquest, les barrejaren amb les ^eves.
i se n'anaren cap a Censura. I el senyor Mas, fidel a les ordres rebudes
del seu s u f rior, les va tatxar totes,
fins el manifest del cop d'Estat, signat per En Primo de Ri"era. que formava part integrant de l'article de presentació del periòdic pupí!
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obstant, sortiren; però En Francesc
Madrid tingué una feina del dimoni
per fer comprendre al censor que "La
Caretita" era el títol d'un tango de
moda i no una cosa lletja com ell es
pensava!

Dna atzagaiada personal del senyor Milans del Bosch, vuisiarmcnl

conegnl per Tuí-anK-Hamen.
Aquesta anècdota, de la qual en.
vaig ésser protagonista, bat el rkord
de l'arbitrarietat i la niciesa.
En estrenar-se la pel·lícula "Napo
leon", d'Abel Gance, em vaig encarregar de fer la lletra d'un himne que

m

m

m

m

m

Tocarem "La Carellta.
Quan es publicava " E l Escàndalo",
En Francesc Madrid hi feia uns reportatges sobre el districte cinquè que
reuní després en el seu celebrat volum
"Sangre en Atarazanas".
Un d'ells parlava d'un bar amb pianola, L'articulista piosava en boca
d'una xicota que volia música els següents mots:
—Dóna'm deu cèntims... Tocarem
"La Caretita"...
Va anar rarticle a Censura, i aquestes dues ratlles tornaren tatxades. N»

"FULLEJANT LA HISTORIA
Espanya, durant la Dictadur».

ANY
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l'Orfeó Goya, mlolt ben dirigit pd
mestre Mayral, pare del celebrat tenor, devia cantar al final de l'espectacle, durant una apoteosi representant
la tornada dels soldats de la República
Francesa finida la primera campanya
d'Itàlia. L'himne havia d'anar a Censura, i el senyor Milans del Bosch,
personalment, el va voler llegir. Deia
així:
I Glòria, glòria d caudillo invencible
cuyo genio 0 'la Europa asombró!
I Glòria al jefe querido y valiente
que sus huestes al triunfo llcvó'
A l q w a nuestras legiones dispertas
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de harapientos spldados logró
convertir en dud formidable
que al poder enemiga ubatió.
/Harapos sublimes
por nadie vencidos,
en sangre tenidos,
d viento flotadl
iSon vuestros jirones
bandera gloriosa,
ensefia orgullosa
de la Hbertadl
Llenos de coraje
vencisteis un dia
de la tirania
la coalición
que intentarà en sangre
ahogar, insolente,
altiva y potente,
la revolución.
—jEstp no pasa! — digvé En M i -

lans del Bosch.— iCómo voy a consentir que se llame "bandera gloriosa"
a la de los soldados que invadieron
E s pana?
—Pero... me parece — objectà el

propietari de la pel·lícula — que la glòria de Napoleón y de sus huestes està
reconocida universalmente...
— i E s inútil! 1N0 pasa!

I no va passar.
Però, hores més tard, va ocórrer
quelcom més còmic. Es féu una nova
gestió al Govern Civil, i , al final, es
va convenir una howable i habillssi-

ma transacció:
—Bueno... — digué En Milam del

h

—«No m'ho digui's, que aquest lector de
'Almanac s'escandalitzaria.
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Bbsch.— Hagan una cosa: lo traducen al francès, y que lo canten en ese
idioma... A s i la gente no se enterarà
de lo que dicen...

El senyor Milans del Bosch cs devia creure que només ell a Barcelona
sabia el francès...

I I concepte que tenia del« repnbll'
cans el darrer governador de la

monarquia senyor Harqnez CaMllero.

ANY
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senyor Màrquez Caballero, posseït
d'una gran indignació, ens va respondre en forma descomposada i cn mig
de crits estridents, mentre es passejava
amunt i avall de l'habitació, llegint me
íntegre i sense deixar punt ni coma
l'article del Codi penal de 1876 —
menys mal que no era el de Galb Ponte! — que a prevenció tenia damunt la
seva taula de treball, creient sens dubte que era un llibre de consulta indispensable per a les primeres autoritats
provincials, en el que es fa menció
dels que públicament fan l'apologia de
delictes jutjats i condemnats per Tribunals legals. No em vaig poder contenir i l i vaig respondre:

El darrer conflicte que he tingut al
Govern Civil va tenir lloc el dia 31 de
març de l'any que acaba de finir, quinze dies exactes abans de la proclamació de la República. Encara que no es
—He de hacer notar a V. E . que
tracti d'un episodi de censura, vaig a soy un periodista que le estoy hacienexplicar-lo, perquè mereix ésser cone- do una consulta, y no un procesado
gut.
que se sienta en el banquillo de los
La Monarquia agonitzava. Espanya acusados.
sencera bullia en santa indignació da
— / L o s que hacen la apologia de
vant de l'assassinat jurídic de Galan i esos tíos (textual) son unos crmimles
Garcia Hernàndez.
y ya he mandado que lleven a la càrEls noms dels dos herois eren pro- cel a todos los que vendan esos renunciats a cada moment com els dels tratos!
iniciadors de la batalla definitiva conComentaris? Passió. Fets. Pocs dies
tra el rei traïdor, que aviat havia de després de caure la Monarquia, es docomençar.
nà un banquet, essencialment polític, a
Aquell matí, el Vieu bon amic i es- En Rocha. Entre els comensals hi f i timat company Joan Sanxo Farrerons gurava el darrer governador civil barhavia posat a la venda unes al·legories celoní de la Monarquia, el que acusava
amb els retrats, en lloc preeminent, de criminals els que enlairaven les nodels dos capitans. Voltats de les efígies bles figures dels dos màrtirs de Jaca.
del Govern Provisional Republicà de
desembre. A l peu hi havia un lema
AGUSTÍ PIRACÉS
que deia. poc més, poc menys, el següent: "Els dos capitans afuselbts a
Jaca i alguns dels divuit milions J'espanyols que estan disposats a seguir
llur exemple".
A l migdia, complint ordres del governador, els retrats foren recollits per
la policia. Com que En Sanxo estava
afectat d'una afecció auditiva que H
feia difícil entendre el que li deien,
em pregà que l'acompanyés a l'edifici
del Passeig de la Duana i parlés amb
En Màrquez Caballero, demanant-H el
motíu d'aquella recollida arbitrària, n'ò
existint, com no existia, la prèvia censura, i havent-se publicat retrats semblants a "Nuevo Mundo" de Madrid
i a "La Calle" de Barcelona.
Entràrem al despatx del governador, que escoltà de peu, sense invitarnos a què ens asseguéssim, l'obiecte
de la nbstra visita.
Un cop em vaig1 haver explicat, «1
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—Una caritat, que tinc el pare al lUt
— I què té?

LES OBRES Q U E N O S'ESTkENEN

BALL DE TITELLES
(Titellada)

'! '

3 upar»», que valtn per tret rotllos de p i a n o l a . E s el mateix tango? flue tamel-trots
ACTE I
// s* pntl qu'un rève itrangt
vüus mt occupée ce toir.
vtus àves cru voir HH n'g»
$t c'étmi votn miroir.
MAX JALOI
; .i Liborítoirc Cantral)
K\.Ò d'un» «asa de
plaer de petita ciutat de muntinya.
Saló de colors de
cresta de gall. groc
de bilis, verd de
. lloro, bl»u de pessic. Es ple d'andròmines de luxe.
just de carnisser acabalat.
Damunt les cadires i del sofà, coi
xins fantàstics. Damunt les "chaiselongues", ninots inversemblants, amb
un tirat a la clientela de la casa. Ger
ros amb flors artificials de flora fan
tàstica. Un piano amb tres cotorres
dissecades al damunt de la tapa. L«
música, en sortir del teclat, agafa sabor cotorresc. Gran virolament.

Prudenci.—L'home és dèbil!
F»—En sortir de cases com aquei ta, si no se n'és, se n'està!
Prudenci.—El més just peca set ve«ades cada dia I
Fe.—Si els anys li ho permetessin,
vostè pecaria set vegades cada dia i
set vegades cada nit!
Prudenci.—Es barra venir a predi
•ar moral en un prostíbul!
Ff—Val méa predicar-la ert el car

Comença la tiiellada en comença:
la revetlla de Nadal. La senyora de Ú
casa de plaer ha fet arbre nadalen.
per a admirar els clients i les relloRades: un pivet de tradició que flaira a gebre, En la cambra hi ha dor
Prudenci, don Fe i el viatjant. Titellegen.
Prudenci.—En qüestió de principi»
no dec transigir!
Z7?.—Parlem-ne!
Prudenci.—Quh vol dir, parlem-ne?
Fe.—Les seves visites a la casa de
les nostres amigues pressuposen una
claudicació de principis.
Prudenci.—No!
Pe.—Sí!
Prudenci.—Peco, però no claudico!
P*.—I l'esmena?
Prudenci.—El sant sagrament de la
penitència em deixa net i brillant ca
í a setmanal
"Kaijl" mera-rollós!

Prudenci.—Són ells els que ho tiem
petegen. Caminen amb les butxaques
carregades de rocs per por que unr
ratxa de vent no els faci caure! En
veure's un esquelet que camina, es pot
dir sense por de trabucar, que es trac
ta d'un dependent dels seus "Ultra
marins".
Fe—Tinc la culpa que siguin wc^:
de mal profit? La de cisa tira porc i
gair.na a ''olla els 365 dics de l'any,
els 366 quan l'any és de traspàs!
Prudenci.—Per a vostè?
Fe—Per a tots! M'entén? S'ha ei
poniat com un ou batut, en dir-me es
lirabotades. Vol que, en revenja, m'es
tarrufi jo traient-li els drapes al sol?
Quan s'actua de místic peri patètic, de
caçador de fortunes de devotes Uangoròses, o quan es fa, per sorpresa, dt
marmessor de beates mortes en olor
d'aufàbrega. s'ha de tancar el bec i
amagar el pelatge, car no es tracta de
maiabú, sinó de crin de cua de zebra.
Entesos ?
Prudenci.—Don Fe!!
Fe.—Don Prudenci!!
Prudenci.— No m'atrucalli!
Fe.—Té el sotapeu d'argila!
El viatjant (viatjant amb esperont)
fuma una cigarreta i fa la rialla. Eli
hi està avesat, a les polèmiques, i en
sap un niu. Àdhuc ha après d'ironitzar un xic.

rcr... i amb vistes a una canongia?
Prudenci.—Conec gent d'esquerra
que només arriben a confraternitzar
amb maturrangues.
Fe—Perquè confraternitzo amb el
poble—si el tret va per mi—, li dic
que (.onfraternitzo amb elbs, tan oprimides com el peble!
Prudenci.—Amb la seva dependència hauria de confraternitzar. En la
ciutat sap tothom que fa menjar ais
seus dependents escudella feta amb
cauxú de pneumàtic!
Fe.—Els socis del Casino "estanis
lau-kostkista" divulguen la aientida
amb fina polític*.
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Prudenci.—Que em pugui fer retrets un anticlerical que viu de nosaltres!
Fe.—Visc com puc!
Prudenci.—Venent ciris; venent vi
de missa; avisant bacallà fresc per la
quaresma. Estic segur que, si gosés,
fins vendria medalletes miraculoses
d'aquelles dels Cristos que sagnen 0
d'aquelles de les Verges que fan escruixir els fidels en aparèixer pels camins.
Fe.—En té la culpa la ciutat dc
muntanya, que compta amb pocs avançats ! Vostès, com que la llana predomina, poden fer el negoci directe.
Prudenci.—El que rulla la Ilaaa m

k.

inna d'uua futura igualtat, fa «1 mn
tcix que el que la rulla en nom de mi
> acles fantàstics!
Fe.—Sí... però vostès no l'accepten,
el títol de rinxoladors de llana!

Prudenci.—1 vostès, sii' No repapiexi més, don Fe!
Fe.—El capgira que li mirin l'àni
•na per una espiülera?
En el moment culminant de la baralla, entra dona Remei. Mantegosa
i arremangada, hi posa ipau. L i rinen
els clotets de les galtes.
Remei.—Gat i gos, com sempre! He
dit i he repetit que la casa de la Re
mei és lloc neutral.
Prudenci.—Conec dues coses que go
tegen bestiesa ciclòpia: els brúfols, í
els lliurepensadors i
Fe.—Jo, una que equivalgui al re
trat d'un dretista: un talp amb bonet i
tstola!
Prudenci.—Don Fe!
Fe.—Don Prudenci!
Remei.—Man' enlaire! L'esbatussament us ha deixat més arrrugats
que un vestit quan surt de la maleta!
Callareu si us deno les noves sensacionals que porto?
Prudenci.—Nenes d'estrena ?
Viatjant. "Oh Paradiso"!!...
Remei.—Quatre xiquetes que són
postres per a un festí de príncep!
Viatjant.—Dels destronats o del.?
que governen?
Remei.—Dels destronats. Alguns
van més grassos que els que actuen!
Prudenci.—Remei provident 1!
Remei.—Prudenci, quan no botzina,
és «onfitura de prunís!

,. . i
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Prudenci.—Deixa't de befes i di';a'ns les nenes com són I
Remei.—Se't desfaran ala boea com
peres de suc. N'hi ha per als gustos
més exigents i més complicats. Honorarem la revetlla de Nadal, fent venií1
les noves al saló. Guardo l'estrenà per
a la clientela selecta. El cap d'un par
lit. El cap d'un altre. El representant
aristocràtic del proletariat!...
Viatjant.—Viatjant de sabonii fenieats i d'alcohol de menta!
Remei.—Manca el Notari!
Viatjant—Lz balança!
Remei.—Decantada, com és uatu
ral. vers la veritat i la justícia'
Fe.—Inclinació meravellosa I Per •
met caure sempre de quatre potes, com
els gats!
Prudenci.—El Notari es va llamDant de roig! Ja es diu republicà de
tota la vidal
Fe.—Com tants d'altres! El blau —
mantell de Verge — s'ha destenyit un
xic. El que no vol dir que no torni!
Remei.—Prou xafarderies! Que no
em vinguin amb lluites d'idees a m i !
M'agrada el meu ofici, perquè no em
calen els mals de cap de pensar!
Viatjant.—Malgrat això, una mes
tressa de prostíbul no deixa d'estar
b^n situada per a actuar en afers po
lítica!
: '"'""I
Remei.—Hi ha qui ha dit oue sóc
l'àrbitre dels destins del poble! Ca
lleu! Les nenes!
S'esbafanen les cortines de! tons
compareixen les nenes. No saben la
terra que trepitgen i van un xic en
congides. Els passa aviat Vesteixen
robes de nit.
Rosegons.—Senyors!
Josafat.—Els oncles de sempre!
Mirte.—Monsieurs! Bon soir!
Darrera de totes entra '.'Endoiada,
la qual saluda amb dísmenjament
dóna una ullada a la clientela, i calla.
Silenci llarg. Examen i contemplació
per part d'ells. Marruqueries i promeses mudes, per part d'elles.
Remei.—Què els semblen? Els hc
volgut enllepolir! Mai n'havia tingut
un assortiment tan variat!
Viatjant.—No són tan impúbers
com semblava en l'anunci que n'has
fet. Però no són de rebuig!
Prudenci.—Entrin, marrinxetes! Posin-se a to!
Fe.—Menjables!
Viatjant.—Vols dir-me •! tou nom,
nena franc*»?

Mirte.—Mademoiseüe Mirte.
Prudenci.—I el seu?
/tMí/o/oda.—L'Endolada.
Viatjant.—T>t qui portes dol?
Hndolada.—De mi mateixa!

Rosegons.—Es anarquista!
Remei.—Triada expressament per Ï
l'Adroguer!
Fe.—En afers de marrinxes, les cor
religionàries no m'han entrat mai!
Mirte.—Le charmant home] En pac
jo, que sóc de postín, tots els meus
grans èxits els he tingut entre lliurepensadors !
Fe.—No ets Uiurepensadora?
Mirte.—Anticlerical, jo? D'esquer
res, jo? Tinc principis! Sóc filla dc
gent bé! He après el francès en les
"Dames Blanques", i l'he practicat en
els dancings! Toco el piano i pinto ro
selles i clavells. Per tradició, sóc mo
nàrquica! Si he vingut uns dies a mim
tanya, ha estat per aprofitar la neu
Viatjant.—Corres amb skisf
Mirte.—Correré amb tu, mon beau
gars!
Remei.—Ferreret!
(Remm, escolta. Silenci.)
M'ha semblat oir les xerrameques
del nano. Quan arribi, enllestiré l'arbre nadalenc d'una revolada. Què elí
sembla? No m'han felicitat!!
7O/Í.—Oh! Oh! L'enhorabona!
Uns ohl Aquells que es fan després de l'esclat d'un coet volador amh
cua d'espurnes colorides.
Remei.—LA meva cuqueta de Hun
ha anat a " E l Mico Ancestral" a eom
prar cand·tes i redeíles.
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El Viatjant crida l'Endolada, h qual
té la cara entre Ics mans i s'immobilitza com un fum pesat en dia de
calda.

Viatjant.—Ea qui penses ?
Endolada.—El Nadal passat erà a
la capital. Quan queien les dotze, jeia
amb mi un home dc cabell esbullat i
d'ulls perduts! Qui era? Els seus ulls
cremaven! Tenia el respir de foc. Vaig
sentir el desig foll que aquell home em
donés un fill! Tinc el convenciment
que m'hauria fet mare d'un nou Lenín.
iJnídí«ci—Aquesta dona és tocada
de l'ala!
Endolada.—El burgès panxut mai
no ha pogut sentir les inquietuds deU
pobres! Es casat, vostè? Digui'm: per
què s'ha casat? Ho ignora? L i diré jo!
Vostè s'ha casat per poder enganyar
la dona! Oberta damunt la vida hi té
una sola finestra: la que dóna a l'hort
on nosaltres creixem con fruita ma
lelda!
Remei.—Discursets, no, filleta! Tu
mancaves! El meu Notari diu que l'establiment sembla l'Àgora!
Viatjant.—L'Endolada és una tenebra I
Mirte.—Sempre l i dic! Quan s'és
més trista que un cotxe de morts, es
tira per criada d'hospici 0 per treure
l'aigua de la panxa dels ofegats: mai
per dona de plaer. N'és pas?
Prudenci.—Naturalment!
Josafat.—Que prengui model de mi!
Josafat té els set colors de l'iris! Tot
el meu afany l'he posat en ésser vidre.
Quan bec benedictina, tinc un color
verd com el d'aquells somnis que et
xuclen cap endins, cap qui sap on!
Quan bec whisky, brillo amb una dolça
ganyota d'òpal: una dolça ganyota vergonyosa. Quan bec absenta, sóc com
''aigua de mar quan la talla el rem.
Quan bec kummel, sembla que posi vidres d'augment als ulls cansats. Tinc
clients que s'embriaguen mirant-me i
Prudenci.—Aquesta ens convé!
(Abraçada.)
Josafat.—H'o m'apretis el cos! Porto una roba de seda que s'afluixa com
l'escorça dels saües. Puc quedar-te
nueta dintre dels braços!
Prudenci.—Visca la... Com et diuen?
Josafat.—Josafat!
Prudenci.—M'estimaràs ?!
Josafat.—Tinc valent! Un embriac
que, en ficar-se al llit amb mi, obre la
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finestra i bufa l'electricitat del carrer
per quedar se a les fosques!
Prudenci.—Garsa! M'has robat
cor amb el bec!
Josafat.—Te'l tornaré! Sospito que
és de llautó.
S'ouen timbres i cant pessigat, com
de sonsònia.
Remei.—Arriba el meu nano!
Remei va a la porta.
Tots.—Visca el nano!
Remei.—Arriba també el meu No
tari!
Tots.—Visca el Notari!!
Remei.—Nenes, un himne! Entren,
alhora, l'amo de casa, i l'èxtasi del cor!
Gatzara. Cants. Entran el Notari
i el Ferrcret. L'un, 60 anys; l'altre, 17.
Ambdós tipift clàssics: l'un, de Notari d'estampa; l'altre, dc cupidell dc
crom.
Notari.—Gaudeamus! Oh! Oh! Els
veig de festa! Me u'alegro! I s'està
bé, al salonet! Han vist com neva?
Les nenes passen per davant del
Notari en teoria llangorosa. L'Endolada no es mou.
Boniques! "Afrodisíaques"!
El Notari, sense deixar el seu gran
posat d'eminència rural, toca la barbeta a les nenes. Remei, que demanava comptes a Ferreret, ho veu. Ferreret garla i trampeja. Remei s'apropa al Notari, somrient.
Remei.—Ep, que no són per t u !
Presentació del gran home a les
companyes.
El Notariet de casa. El meu rei!
La inteRigència de la ciutat!
Notari.—Mulieris venustasl
Remei.—Tal o m el veieu, fa por el
llatí que sap! Es humanista! Tradueix
Sèneca i Ciceró. Tots els humanistes
tenen coses de Notari, i tots els Notaris coses de poeta i d'humanista: un
poeta que s'ha ofegat dintre les escrip
tures i les humanitats I
Notari.—M'estimes ?
Remei.—Portes la paga del mes?
Notari.—I la propina de Nadal, do
lentota!
Remei.—T'estimo!
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va? Crec que ja els havia parlat dr
la neu!
El Notari entreobre els estors del
balcó. Uns, s'apropen. Remei aprofita
el badar del Notari per parlar al Ferreret.
Remei.—I el nano, què diu?
Ferreret.—Espero també el sou dal
mes!
Remei.—Pinxo! Si no fos que xuclo la teva joventut com un bombó!
Remei arranja l'a 'bre. Converses en
grup.
Qué els sembla l'arbre? Un pivet
nadalenc amb flaire de gebre! Escollit d'aquesta criatureta!
Ferreret.—Criatureta ?
Gutnyada i ganyota de gairell.
Prudenci.—Gairebé juraria que no
es trobarà a la ciutat un arbre de Nadal igual.
/toMíi.—Exagerat! El de l'Alcaldessa sempre supera el meu! I ja no
vull parlar del de les monges, que em
tenen declarada la competència més
aferrissada en això de l'arbre! No va
prohom a veure el d'elles que nò Ji
preguntin: "Ho diu per complaure'ns,
que el nostre és el millor ? Vol dir que
no en coneix cap de més esplèr. i d . . .
i que no s'atreveix a confessar-ho?".
Mirte.—Sentiran el piano! Música
i amor sempre van junts! L'air de famille! Va?.
Prudenci.—Toc^ schottis i blackbottoms. Les de casa m'acaben de fer
les tardes dominicals impossibles, tocant coses de Chopin i d'un tal Listz!
Mirte,.—Els cantaré una cançó ro
màntica!
"La neige tombait au dehors"...
Canta i juga el piano.
Rosegons.—En nit com aquesta només s'hauria de poder cantar "E!s
Pastorets"!
Endolada.—Comença el calvar;1
Josafat.—I el ball de titelles- A i guardent !!
L'espetec d'un tret trenca la festa.
Seguidament n'espeteguen uns altrei.
Xiscles.

(Agafa els diners.)
Notari.—Seguin! No facin compliments ! Vinga fesia! Han vist com ne
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L A VISIÓ D ' E N J O A N B L A V A
•NTBA el seu costum,
aquella nit, En Joan
Blava, durant la cou
versa que sostenien
els seus companys de
cafè, no va obrir els
llavis ni per dir: aquesta boca és meva.
Cadascú hi deia la seva, i ell eh
escoltava embadalit, obrint els ulli:
desmesuradament, com si cada fet que
hom explicava fos una important des
coberta de la qual la humanitat no
n"hagués tingut esment fins en aquell
moment històric.
—Què hi dius tu, Joan?—li feien,
de tant en tant, els contertulian». es

rolls tinguessin les propietats dc l'aigua, i en fendir l'espai, es glacessin
Ics ondes sonores; i després, en una
reacció calòrica, es desglacessin i . . . Ja
hi soml Això és això: un comprimit,
una conglomeració de sorolls que e.i
va desglaçant a pleret, dolçament...
Ruuuml... Raaaml... Paaam. pataaami... Barrabooom I . . . Puuum!...
Pum!... Puu...u...u...a...m!
A aquesta pintura macabra i tenebrosa solia afegir-hi el narrador, amb
sòlides pinzellades d'un realisme en to
major, l'esfereïment dels veïns encuriosits que assistien cada nit a escoltar
amb el cor encongit com una esponja
seca el misteriós concert en De Profundis, dis'xmant melodia no imagi
nada encara per cap compositor futu
rista.
—M'hauria plagut de trobar-m'hi
—féu En Joan amb un filet de veu
prima i un to dolçament arrossegat i
llis, llis com l'esquitllada suau i pas
tosa d'una angjla que s'esmuny de la
mà. En els seus llavis es dibuixà un
tranyats de veure'l mut i amb tan gros
somriure ingenu, ün somriure de baastorament.
doc que s'abstreu de tot el que el voltn
—Oh, no res; no dic res, ju. Es
davant l'espectacle inesperat i insòlit
molt estrany això molt estrany, 1 molt
que el meravella. Els ulls li brillaven
gros. Sinó que ho dieu vosaltres, ho
amb una fulgor immòbil, com la miposaria en quarantena.
rada de l'òliba; aquella fixesa mateiQuan declarava el seu dubte, es feia
xa, però sense el punt feridor i penea la taula un avalot de mil dimonis.
trant de l'ocell xuclallànties. La seva
Dir qre no ho creia ell, En Joan, el
imaginació ja s'havia arborat amb les
mentider més fantasiós de la terra
contalles d'aquelkà narracions esotèril'home que només deia veritat quan
ques, i començaven a zumzejar-1'" el
s'equivocava, era cosa de prendre-ho
a broma.
Cert que el tema de la conversa versava aquella nit en fets que eren per
fer dubtar l'home més crèdul i de bona
fe. En Miquel Juneda, que havia as
sistit, la nit abans, a una conferència
espírita amb experin.3nts pràctics, explicà algunes proves reeixides, i ja va
estar armada la cosa. Allí es parlà d'aparicions, de casos rars de telepatia,
de casalots abandonats on els follets,
0 aneu a saber quina mena d'ens misteriosos, hi esbravaven llur fúria faceciosa tot arrossegant cadenes, trencant
vaixella i fent córrer els mobles d'aci
d'allà amb unes remors profundes, ca- cervell amb mil visions fantàstiques 1
vernoses, esfereïdores; sorolls que no espantables d'un món d'ultratomba
eren ben bé sorolls: una mena d'alda- que, eixint d'una fumcrola espessa i
rull insòlit, com el tro llunyà... No, no marejadora, es precisava més i més.
és això, encara: un tro que no arri- fins a esdevenir real i clar com la llum
bava a tro... Imagineu vos que els so- del dia...

li

Cloïa les parpelles, mentre els altres
seguien en llurs peroracions, i, estrany
a ço que deien, atent només al poliorama bigarrat i suprahumà que es desvetllava en la seva ment tempestuosa
veia esquinçar-se un núvol atapeït que
foragitava pels badalucs oberts amb la
dalla dels llamps una allau d'éssers estrafolaris, estranys a tota concepció
humana. Doncs que no eren dones,
una mena do bruixes rares vestides
amb parracs multicolors, de cos afuat,
prim com una corda de guitarra, i caparró menut i esfèric del color i dimensions de la taronja. En veure-les
—millor dit. en imaginar-les—, li acu-

dia a h ment la imatge d'uns, espolsadors. En l-aquelarrc de sorolls nocturns — pensava—, els follets deuen
ter dissabte amb elles: a cada colp un
esgarip, i heu-vos ací la remor sorda
1 estranya. Després seguien una mena
de cavallots, amb cap de perdiu, bec
de cigonya i potes de cranc, cavalcats
per uns homúnculs panxuts, de cames
i braços prims com canyes, secs i curts,
que acabaven en urpes. D'ulls, no en
tenien. Una mena de trompa els eixia
de la nuca i la feien giravoltar d'ací
d'allà—tal un periscopi—, bo i escampant a través d'un globus com el puny,
gelatinós i de color opalina, un feix
de llum roent en la qual capgirellaven,
com en els raigs de sol el polsim inquiet, una munió de rèptils arbitraris
que escopien unes baves de color verd
maragda, fosforescents i meloses, que
s'anaven inflant, inflant cada vegada
més, com les bombes a gas de la xicalla, i esclataven a la fi amb eixordador cruixir de canyes seques i miols
de gat, tot escampant una granotellada
croadora i saltironaire.
—On ets, Joan? — l i féu un dels
companys, tustant-li l'espatlla per tal
de treure'l d'aquell embadaliment.—
Que no ens escoltes?
Joan, sota la influènci?. de les seveí
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clncubracions, es trobava en el punt
dolç per dir-hi la seva. Esguardà fií
els seus companys un oirt espai, i , seriosament, desplegà els llavis ami)
aquests mots:

0

—Tot això no és res. A mi una vegada me'n va passar una que...
—Ja hi som, ja l'ha pastada. Bola!
tíirem-nos les gorres.
—Amb vosaltres no s'hi pot parlar
seriosament — replicà molt ofès.— En
tota la nit no he dit paraula, i ara...
Prou! Deixem ho córrer. Ja que és
mentida, val més que no ho conti. Dormiu de gust.
D'una revolada agafà el barret i
sortí del cafè com una bala. Els companys de taula comentaren el fet amb
una riallada i , després de posar-se els
'gavanys. cadascú se n'anà camí dc
casa.
II
Feia cinc dies justos i cabais que
En Joan Blava no havia comparegut
al cafè ni a la tarda ni a la nit Aques
ta absència començava d'inquietar llurs
companys. No podien suposar que per
aquella bromada innocent hagués deixat llur companyonia. Mils de vegades
ji havien retret la seva afició a mentir,
i mai no s'havia mostrat molest. Àdhuc
el motiu de Blava que sempre aj untaven al nom de fonts com a un adjectiu
indispensable, li l'havien tret ells; i
Joan, tot i saber-ho, no se n'ofenia.

n e u s

BE

L A T O R R A T X A'

—Potser ha sortit dc Barcelona! O
potser està malalt!. .
Tot fent aquestes conjectures, es
trobaven una nit al cafè i a la taula
de rostum, quan, per allà a quarts
d'onze, de cop i volta gira el torniquet, i es presenta el nostre home, amb
una gorra ensorrada fins les orelles,
embolicat amb una bufanda, i es plan
ta a la taula dels companys.
—Cafè, com sempre, oi?—li féu el
mossio. I ell. alacaigut i pesarós, com
si de fadigat no- pogués ni parlar ü
contestà:
—No; til·la amb aiguanaf. Estic malalt.
— I doncs, què ha estat, això. nois
Un cadarn, la grip ?
— N i grip ni cadarii. Vulgui Déu que
tnai no us trobeu en un cas semblant.
T.a vida està plena de misteris Mai
no m'havia fet por a mi la mort; però,
ara...
—Bé, què t'ha passat? Expiica't
d'una vegada.
—No res—féu ell amb un gest dis
plicent. —Val més no parlar-ne. Potser tampoc no em creuríeu i . . .
—Digues, home, digues. Què ha estat aquesta malaltia, de què ha vingut ?
—Doncs ha vingut... Us en fareu
creus. No recdrdeu aquell company
nostre. En Maties Oller?
—Aquell que va anar a l'Havana
farà cosa d'uns cinc anys?
—Justa.
—Si van dir que havia mort...
—Si ha mort 0 no ha mort. no sabria dir--vos-ho; però puc assegurarvos que l'he vist i fins he parlat amb
ell fa quatre dies. L'endemà de deixar*
vos a vosaltres.
^—Es a Barcelona ?
—Per què no el portaves?
— À Barcelona ja 110 hi és. I no l'he
portat perquè... Perquè ja torna a ésser a l'Havana... 0 qui sap on.
— A THavana? — féu En Carles,
sorneguer, tot esguaidant de reüll i
significativament els seus companys:
—No cal que m'ullis amb malfiança,
110. Qui sap on ha anat. —Féu una
pausa, girà els ulls en blanc, exhalà un
suspir i mormolà entre drnts • —Misteris, misteris—... Clou els llavis, fa
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1111 movimínt de cap i prossegimx;
—Vaig trobar-lo al port. Així com
.-.empre vinc pel carrer Ample, aquella
nit em va agafar la rauxa d'emprendre via pel Passeig de Colom. Venia
fumant una cigarreta i comptant els
estels, quan, de cop-i-volta, ae'm plan
ta al davant un bigardàs fornit i beu
plantat, roig de cara...
—En Maties I
—Justa! En Maties. Ja podeu su
posar el meu esbalaïment. En tot podia
pensar, llevat d'ell. I amb més motiu,
després d'haver corregut la nova de la
seva mort. M'abraçà tan fort, que em
cruixiren els ossos de la caixa. D'ençà
de llavors m'ha vingut aquesta tos seca
i persistent—digué tustant-se el pit
amb el palmell de la mà i estcesegant
treballosament per primera vegada, A
partir d'aquest instant els atacs de tOA
es succeïren amb freqüència progrés
siva. —M'agafa del braç — ara, dos
tocs de fosseta — i filàrem conversa

Rambles amunt. Parlàrem de la seva
estada a Cuba, dels negocis que havia
emprès, etc, etc, quan de sobte s'atura en sec, talment una frenada automàtica, i resta ert, palplantat. El seu
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rostre •'e·blaima i adcjuireix kúa to
imlitat lletosa, translúcida; un to de
•idre glaçat.
Ens trobàvem davant la Universitet, i el rellotge, que aquell dia anava
k l'hora, tocava les dotze. Maties obrí
el» ulls, que havia mig clos, es va re
fer i digué amb una rialleta de satisfacció: —M'havia espantat. No em r o
eordava que ací seguiu l'hora nova.
Tinc temps, encara.
Aquest concepte incoherent i vague
va despertar en m una certa sospita;
però l'estat de l'amic, aquella pàl·lidasa, aquell parar-se en sec, em feia
pensar en la seva salut, per damunt
tota altra cosa. Qui sap si aquella mena d'esvaïment era el d'una malaltia
adquirida a les terres calentes. —T'ha
passat, ja? — vaig fer-li. —Sí; no és
cap cosa d'importància, amic meu; no
tt preocupis. —Vares estar molt malalt allà, veritat? —Molt, molt malalt;
—Ací s'havia dit que... que eres mort.
—Mort?.., La mort, tal com l'enteneu
vosaltres, és una paraula buida de sentit. Res no mor del tot en la merave
llosa màquina de la creació.
—Però el cos?...
—El cos no és ITiome, com el tronc
no és l'arbre. Les formes externes,
corpòries, la massa densa i tangible és
la segregació impura d'una altra forma de matèria insensible per a nosaltres, no perceptible als ulls animals.
Tots els nostres vicis, totes les nostres
cupíditats. deriven de la carcassa inno
Me i feixuga que ens envolta. Som
esclaus d'aquest embalum barroer i pe
sant, com la tortuga és esclava de !n
closca que la cobreix, i de la qual no
pot desprendre's. La tortuga nn viu
sense la closca; però si mai veus una
closca buida, no se t'acudirà pas de dir
ni de pensat- que aquella capsa escatosa
sigui la tortuga. Tampoc no diràs mai.
doncs, en veure un cos inerme: això
és nn home I ner bé que aquest cos
es mogui al seu albir i bategui la carn,
no pensaràs tamnoc que la carcassa
nosada en moviment sieui en ysrftet
de realitat l'ésser substancial, la forca
viva. immoridora. la llavor que creix i
floreix i erana i fruita. í en el cor del^
seus fruits serva recloses altres llavor^
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d'aquella força únic» i eeporàdica que U··oonccrtà momentàniament Bn low,
mou totes les coses i fureja en cl tro, va corejar la pregunta de l'Erneit.
i en el llamp, i en la formiga, i mou
—Te les empesques a preu fet
les mars i aixeca les munUnyes, Pe—Som a ple hivern, i ens ha* cl»
dres, terra, sol, estels, aigües, foc, és- vat ITiora nova pels nassos.
sers vius... Carcassa, tot carcassa!
—Jo he parlat de l'hora nova?
Cau la matèria, amic, finen les coses i
—Tu, t u ; a la Universitat, has dit
es refan novament. I quan arribi l'ho
—Em deveu haver entès malament
ra de la desolació absoluta i definiti
En Maties no en podia saber re» d«
va; quan l'espantable No-res, concel'hora n^va... I , vaja, que no ho he dit
but migradameht per la nostra irnagi
—Encara voldria veure si és ceri
nació, embrutida amb el contacte llord
que l'hagi trobat—exclamà un altre.
i pesant d'una consubstancialitat ma
—D'on voldríeu que hagués tret, ai
tussera que ens fa innobles i macera
no, totes aquestes coses tan enigmàti
la finor imponderable de la substància
ques i abstruses? Si jo fos un filòsof,
única; quan el buit horrorós arribat
bé; però no creguéssiu pas que pugui
sigui, el germen espars de totes lev
empescar-se les un qualsevol, aquestej
llavors celebrarà la festa magnífica i
apoteòsica del gran deslliurament;
car, aplegant-se de nou, com altre
temps foren disgregades, formaran el
conjunt meravellós de totes les sensa
cions existents. El rjpulcrc és el por
gador on comencen a podrin-sc les nos tres misèries; però en cada filagars*
de carn i en cada esquirla d'os s'hi en
clou un puntet d'aquella força que ens
és concedida, i de la qual no ens po complicacions. No explicàveu, avui í t
dem alliberar en el traspàs, i engen- cinc nits, aquells casos tan rars de te-Ira cucs i tota mena de bestioletes im
lepatia i aparicions i sorolls misteriomundes... Si creus que la còrnora és sos? Jo us escoltava a tots sense conITiome, fixa't també Com l'home po
fradi-vos. I n'he llegit molts, d'aquests
dria ésser el cuc i les aranyes i els fets sobrenaturals. I , vosaltres mateiinsectes que es nodreixen i creixen i xos,, per bé que us esforçàveu en apaes desenrotllen en la carronya puden- rençar altra cosa, sentíeu el rau-rau
ta i fastigosa d'un ésser que fou pen- per dintre, i dubtàveu; fins potser
sant, i encara dóna, en son extinçi- crèieu i tot. Jo no, no creia; però ara...
ment. pensament i força a mils de tníls ara haig de creure, perquè heu de sad'animalons innobles. Tot és. i res no ber que En Maties,
és...! Déu...! Principi i f i ! Crist no
—Veig que t'ha passat la tos—li diha nascut ni ha mort... Va prendre
gué
amb sorna un dels companys.
forma. Déu pare, Déu Fill, dé'i Es
—No;
és que quan parlo... Hem,
perit... Pregon misteri per a vosaltres
hem!...
quan
parlo, em passa... Hem,
Per a mi. no! Tres persones i,un éshem!
Veieu,
ara
que callo, ja la torno
ser! Món. Vida, Mort! Tres dòlls
a
tenir.
d'una font única...! T u no m'entens,
—S' te la vols treure, et donaré un
Es clar! Et cal morir per poder veure
remei
que no falla.
amb magna lucidesa el do suprem del
—Home,
sí. T'ho ejtimaré.
principi mirífic.
—Això que tens et fugirà de. tot
amb suc de garrofes tendres. A tu no
—Podries fer me la mercè de dir et serà ?ens costós de trobar ne,
en quin l'ibrot has llegit aquestes gar
—Per garrofes, rai!
rofes metafísiques que penges a l'es
—La de sempre... Bé, .-aja no vull
quena del pobre Maties?—Va inter
enfadar me. Cobra la til·la. Cisquet
rompre un dels contertnlians.
ENRIC LLUELLKS
Una forta i unànime riallada, que
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E l mon reumàtic

Espanya.—Si fa o no fa, tots estem igual.

LA POR
—Aquest puny, com ha crescut en poc temp»!

L món està reumàtic
per tots quatre costats; reuma mora!,
reuma espiritual i reu
ma articular, o físic.
El món no és res
més ni res menys que
una immensa bola de formatge anquilosada, artrítica, rovellada de totes les
juntures.
I diem el món en un sentit figurat
i gairebé metafòric, per tal com ja se
sobreentén, s'endevina i es dóna per
descomptat que, dient el MÓN, volem
dir els habitants que hi vegeten. sien
personatges de capa i espasa i nas
descomunal, 0 sien pigmeus de saltiró
curt i esguard enyoradís.
Si sou una mica observadors i teniu
la dèria, o l'anhel, de saber el com i el
perquè; l'arrel, les causes i els efectes
de les comèdies i de les farses, de les
tragèdies 0 dels drames terriblement
poca-soltes, que, rodant per aquesta
bola de formatge anquilosada, haureu
presenciat i . alguna vegada, fins i tot,
a contracor, n'heu estat comparsa 0
amic del protagonista... Si teniu una
mania psicològica semblant 0 per l'estil, constatareu com el reuma—aquesta
malaltia carregada de paciència i d'àcid úric — ha fet més mal que una pedregada.
I no ens referim solament al reuma
que us rovella les articulacions per un
excés d'animalons invisibles els quals
formen l'àcid úric.
A h ! no: d'aquest reuma i de totes
les manifestacions artrítiques, st en patiu, n'heu patit 0 penseu patir-ne, el
metge potser us aconsellarà que us
baralleu amb la carn 1" els licors i , per
contra, que us feu amic, força amic,
amb els banys termals. No. Concretament, no: d'aquest reuma físic lo íisiològic és al metge a qui pertany parlar-ne i no a l'escriptor. Per tant, passem full.
El que nosaltres intentarem és fer
una lacònica diatriba del reumatísme
moral i del reumatisme espiritual.
Reumatisme moral?
Reumatisme moral és aquell que ha
endurit la sensibilitat del cor humà i
n'ha rovellat les frontisses.
Malfieu-vos de l'home que f » una
pitomesa í no la compleix. Malfieu-vos
de l'amic que no sap què cosa és l'a-
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iniltat i de l'home bo que no estima
la Bondat; del company que a l'hora
de perill i en moments de prova se u i
gira d'espatlles i es fa fonedís.
Ricu-vos del ptolític xerraire i petulant que promet demagògicament... la
Lluna en un cove. o un cove curull
4'aigua.
Malfieu-vos del comerciant que ofereix duros a quatre pessetes o una altn. bajanada d'un caire semblantment
embaucador.
Aparteu-vos de l'home mesquí, gasiu; del repugnant usurer de mirada
escrutadora, de copets a l'espailla i
fregadissa de mans a tall de pedra foguera.
Menyspreeu l'arribista, el maremista, el situacionista i mancat d'ideals
que no creu en res i fa la gara-gara a
tothom.
Aparteu-vos d'aquell que no fa mai
res ni mai deixa fer res.
Bandegeu el vanitós, el que «empr»
i a tothora parla d'ell, amb un JO.
TO, JO. JO... de ressonàncies emfàtiques.
Allunycu-vos de la Supèrbia i d?
l'Orgull nocius i carregats de fums
EI cridaner i perdonavides.... prou
feina té d'haver triat aquest ofici i .
per tant, ai! perdoner lo.
Heu-vos ací, amics, «na colla de
reumàtics, el reumatisme dels quals és
terapèuticament inguarible, per la poderosa raó que els tnetg^s nò ht tenen
res a fer.
Aquest és el reuma moral de periHosissimes conseqüències.
T, ara. parlem una mica del reuma
espiritual.
El reuma espiritual, tot \ que no té
els caires tan malienes que aauell no
per això és menvs perillós í. sobretot,
més insínid des d'un punt d'aeuait de
cultura i civilització.
A voltes — 5 a'xò s'esdevé sovint —
el reumatiíme esniritual és una conseqüència, és fill del reuma ntoral. Puix
quan un home s'endureix del cor. . no
tardarà molt a mesellar-sc li l'esperit
Alguna vegada haureu sentit a dir
que un determinat ésser amb estat
normal s'assembla a una maleta, la
qual cosa vol dir que aquell ésser
— dona o home, tant-se-val!—tot viatjant, no sent cap inquieta curiositat,
cap anhel d'assabentar-se, d'aprendre,
de saber; no experimenta cap gaudi,
ni cap neguit, ni cap emoció en el
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EL VIGILANT DE LA REPUBLICÀ
transcurs del viatge, per molt oaptivador i encisador que aquest su.
Doncs, b é : aquesta persona té l'esperit rovellat.
I pateix reumatisme espiritual qui
no gaudeix en una bona lectura; ei
qui no sent una vibració sensible; com
un pessigolleig als plecs de l'ànima,
Ihgint, posem pel cas, "La Vaca Cega", d'En Joan Maragall, o " L a Relíquia", d'En J. Alcover; als que els
mots Fe, Pàtria i Amor pronunciats
sense el més lleu xovinisme no li sonen a cau d'orella com una música
celestial.
Tenen l'esperit atrofiat, artritic els
que no estimen, per exemple, la gerdor tendra o cl dramatisme d'una
9»

cançó entonada amb sentiment i gràcia o amb gest emocionant de lluita i
rebel·lia.
Tenen rovellades totes les cordes de
la sensibilitat els que no senten com
cal l'encisadora amistat d'un llibre.. |
Tenen anquilosat, reumàtic i anguniosament rovellat l'esperit els que
prediquen per ací per allà, que so's dc
pa viu l'home.
I bé, lector amic: si per dissort teva
tens algun símptoma de reumatisme
moral o espiritual, ja estàs ben fresc
si no cuites a dissoldre't l'àcid úric
amb banys de generositat i dutxes d'emoció que eduquin l'esperit.
CAULBS MONFAR
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Es fon el plor del darrer estel
en les aigües mortes del jardí.
Aurora degotant — Uuna-cistell —
dins les llacunes clares del mati

Finestra oberta; persiana clara:
hi ha utia mare que alleta el seu infant.
A i , rossó encesa de la teva cara,
i l'enyorança de sentir-me gran!

Sirena, camió, tram, r)iuladissa
de fulles verdes — angelets de sol pel mirall del passeig, la voladissa
enyora el niu d'amor d'un rossinyol.

El reialme vermell de les teulades,
aquell amor de fer volar l'estel
i la dolçor d'aquelles abraçades
sota ei repòs mig adormit del cel.

Safareig amb vaixells — pol nord, bromerasubmarí — picador —, guerra naval,
i els crits encesos de la mainadera
amb bandera de pau — el davantal.

La fruita ha madurat. Ametller tendre:
• I braç floria la dolçor de pell;
les joguines d'infant eren tot cendra,
i el cor era tot ple d'ales d'ocell.

Tot ha passat, l'infant i l'alegria
d'aquella olor de flor de pensament;
avui la boca eixuga l'ambrosia
amb el mossec encès de cada dent.

Es dolç el braç quan hem obert la porta
i cruixeixen les randes del vestit,
i aquell brill dels anells que ens aconhorta
com l'estel madurat en l'infinit.

I si l'amor d'aquella edat primera
és com un sòl que fon la joventut
i els records volen dins la polseguera
de l'or vell de la nostra solitud,

Els teus llavis, la teva dentadura,
amb somriures de branques d'ametller,
el foc que porta una paraula pura,
i les rialles de l'amor primer.

estrenyem tot el buit de l'abraçada
per esprémer la mel d'un temps finit,
i el braç és una branca deslligada,
una vela que els vents han destenyit

»

Però encara abrandem la copa encesa,
el vi nivell que ens enforteix la mà:
l'amor d'avui té tota la dolcesa
d'una fruita que es fon en mossegà.
Iü PONS
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Uns valents exploradors
estan cansats i mig morts.

Els peus se'ls hi van glaçant
i de fred i fam moriran.

I com que no poden caminar
menjar no poden anar a cercar.

Un sol n'hi ha que, per sort,
era de tots el més fort

Va caminant per les neus
sense qua se li glacin els peu*.

Gràcies als "Mitjonts Moltfort»".
«Is pogué portar socors.
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MEMÒRIES D'UN L L I B R E
6c nou. Acabo de néixer.
Tinc tres-centes planes i
he estat valorat en cinc
pessetes.
*. * .*
Fer tal de poder comerciar amb mi, m'han exposat en un
aparador on hi ha un reguitzell de
germans que així que em veuen, em
mireu amb una certa enveja, amb un
cert menyspreu.
No sé si tinc o dec dOnar-me un
portància.
Un rètol petit, breu, que acaben dtposar-me al damunt, crida l'atenció
d'alguns curiosos. E l rètol diu així:
"Acaba de sortir. Compreu-lo".

* **
Passen unes hores, uns dies, unes
setmanes, i ningú n'o s'interessa per
mi. El sol ha destenyit lleument el
color del meu vestit. Això em fa creure que no puc donar-me'n massa, d'importància.
* • *
Ara sóc tret del meu lloc i portat
al taulell. Un diàleg entre venedor i
comprador. Uns elogis per part del
primer, un atrevit examen per pari
del segon, qui, poc escrupolós, m'h;:
obert de qualsevol manera.
Moments d'angúnia.
Se m'emportarà, aquest home grosser?
Tant m'ha elogiat el dependent, que.
en efecte, l'home acaba d'ordenar que
m'emboliquin. Ho fan en un paper f i
que duu el nom d'aquella casa on he
experimentat les meves primeres sensacions.

i no li dec plaure, per quant, amb un
gest d"indiíerèncja i menyspreu, ordena a la serventa que se m'emport'.
La noia obeeix, i jo tinc encara
temps de donar una ullada de rancúnia a la dona aquella, a la qual veig
deixar se caure d'una manera indolent
a la "chaise-longue" i prodigar carícies a un gos petit, lleig i estrany, que
juga inconscient amb aquella Jona.
més bèstia i més inconscient que e;
gos.
• **
Aqui comença veritablement el meu
calvari. No sé per quantes mans he
passat ni quants ulls han intentat llegir-me.
La f i que preveia des de fa algun
temps, avui s'ha dut a efecte.
M'he trobat, no sé com, i passant
per dins de sacs i caixes de fusta, en
una parada dels encants.
Entre mig d'uns llibres tant o més
dissortats que jo, sóc llençat damunt
d'unes fustes amb pretensions de taulell que sostenen uns capitells foradats
pels corcs i apedaçats qui ho sap les
vegades.

* **
Observo el lloc: un carrer ample,
ple de sol, amb un aire de dia de
festa.

*•*
^aau, per alia les dotze, l'espeiança
de viure, per sempre més així, havia
pres en mi increment, un home, un
obrer, s'interessa per 1 existència meva.
S'ha cotitzat tan baix el meu cos
—crec que n'han demanat tres rals--,
que l'home se m'emporta.
He passat ei diumenge entre les se
ves mans. Se m'ha endut a passeig, al
cafè, al teatre... Està content de mi.
i jo d'ell.
* • *
He let un balanç del meu atzaró»
pas pel món de les lletres, de la cultura i de la civilització; he recordat l'o pulència en què he viscut unes hores;
de com m'han tractat els homes i dones que vesteixen de senyor i duen
les mans "treballades" per exigències
de la moda, i m'he trobat molt bé en
tre les de l'home aquell, que són rasposes i lluen, honrOsament, l'estigma
del treball.

* • *

** *
Ja he perdut tota orientació. No sé
per on he passat ni on em duen.

** *
De cop i volta em sento abandonat
damunt d'un moble des del qual es
ctolto aquest diàleg:
—Es d'amor?
—No ho sé. Es la darrera novetat
literària. Si no et plau, el pots llençar.
Què serà de mi ?

* **

Em sento pres entre les mans fines,
sàtinades, d'una dona jove, que m'examina molt superficialment. Sembla
que no es decideix. No sap si llegirme to no llegir-me. Mira l'acabament.

Sóc col·locat amb més o menys mirament. Comprenc que els veïns que
linc ho són uns d'un comportament
dubtós: dones impúdiques que mostren
descaradament llurs .nueses; homes invertits, amb paiames virolais que, asseguts en balancins, fumen "murattis"
i ',kedives",tot adoptant un gest indolent, una "pose" de "cocotte". Aquestn
llibres tenen uns nOms estranys, i els
compradors s'interessen per eÚs

— I com és, mar», que «ni hem quedat
•ense casa? Com és que ens han tret?
—Perquè diuen que ala pobrs« «n« conr< prendre l'aire.
»8

I a la nit, quan nr adono qui; sóc
deixat acuradament en una prestatgeria de llibres, espero el moment del
silenci absolut i observo. Prop meu,
uns volums: Schiller, Vtoltaire, Amiel,
Diderot, Dickens... M'apropo ben bé
a ells i em sento feliç. Entre mig d'aquests homes, ja no tinc perquè témer
res. Em trobo en una casa de gent de
bé. Una casa humil, de persones més
humils encara, que no tenen altra r i quesa ni més trestor que les flors, ell
ocells, els llibres...
Tant-de-bo tots els meus germans
d'aparador — no els d'encant — poguesin acabar d'aquesta manera!
AGU»TÍ COLLADO
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Local bocial i oficines

Eailldí per filmar exteriors

The Pasta-Nagah, director

Pi Mentón, "meteur en scene"

Juli Vert, operador

Rodolto Valent Xino, actor

Pau Guerra, actriu

PNEUS

Altres artistes que prengueren part
en el film

Vista del cinema on es va estrenar
el film

"BERGOUGNAN
54

99

ALMANAC

DE

•L·ESQUEL·LA

DE

LA

TORRATXA'

ANY

i 23_

L' H O N O R
A Yamic Lluís Capdevila
» aquella petita viia de
Guacanate, enclavada
en u n a d'aquelles
també petites, però
estantisses, repúbliques americanes que
es fan i desfan Ic la
sortida a la posta del sol, vora la frontera de Nicoia, la nova produí pro fun
da consternació. La calma íeixugi d'aquel' havent-dinat d'istiu es trencà com
per encantament: el silenci cedi el lloc
al comentari curt i viu, la son abandonà els ulls, i les ninetes esguardaven
els passants, bo i ïnquirint dades de la
tragèdia. Aquestes passaven de boca
en boca, de taula a taula, de bar a cafè,
per a tornar desfigurades al lloc d'origen, després d'haver fet el tom dc
les cases, tot just tranquiles amb llurs
persianes closes, i ara esbatanades per
la insana curiositat.
—Què diuen que passa?—es preguntaven els veïns els uns als altres.
—Diuen que s'ha clavat un tret—
rtsponía l'un.
—Oh, un tret! Se l'ha clavat després de matar !a seva dona!—afegia
«n altre.
—Santa Maria, Mare de Déu! —
deia. bo t senyant-se. una velleta neulida.
— I per què ho ha fet?—preguntava,
ingènuament, un de més ençà.
—Ja podeu pensar-vos-ho!—responia el de més enllà. —Amiest joc...
- E l joc?
—Si, el joc!... Ja en farà, de desgràcies, si no el priven!
—Com que no ho poden evitar!
— I . . . com ha anat? com ha anat?—
escometia el més curiós.
—Aneu-ho a saber!... Es diu que
s'ha jugat els diners de la caixa
del 715.

El cert era que, a la casa de la tragèdia, jeia en un llit el major pagador,
ferit del cap, mentre a la cambra propera, la seva dona, mig embenada de
cotons, responia a les preguntes del
jutge militar instructor de causes. Dos
companys del marit l'ajudaven en
pquell trist pas, .
—Sí, ha estat aquest canalla!—cridava, més que no parlava, la pobra.
—Senyora, assossegui's—li deia el
jutge.
—No; si li haig de dir tot! Es un
malvat! Feia poc que bava arribat
riesesperat, fora de si... S'ha jugat
els diners que havia rebut ahir: els
diners de tots. Jo m'he indignat i l i he
dit el que era: un lladre... sí, un lladre!...
— L i prego que no faci esforços.
No cridi, senyora! Vostè necessita
tranquil·litat—li deia un d'aquells senyors.

—Però jo he de dir-ho tot, tal Com
va anar!
—Tingui calma!... i vagi contant el
que ha passat.
— L i he dit el que era: un lladre!
Perquè no és pas la prim ira vegada
que s'ha jugat el pa dels seus fills!
Sí... sí, senyor!...
—Bé, conti això d'avui. De moment,
és el que interessa.
—Llavors s'ha tret la pistola, i , en
anar jo a tancar la porta de la cambra
perquè els nens, pobres fills meus!,
no sentissin les nostres baralles, m'ha
pegat un tret... he perdut el coneixement, i no sé res més. Veritat, doctor,
que no moriré?—deia, adreçant-se al
metge que tenia al costat.
Entre tots l'aconsolaren i li donaren
«na nova injecció de cafeïna, que la
reanimà fortament.
En un angle de la cambra, el jutge
i els dos amics conversaven en veu

í

—Però... i la dona?—inquiria un
altre del grup.
—Es un misteri. Diuen que la dona
tenia molí mal demble.
—Ca, barret! — deia un altre. —
Aqui hi ha llebre a jaç.

ELS IDEALS
—La Borsa puja... No hi ha perill, per avui...
6»
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L'endemà, a l'enterrament de la pobra esposa del major pagador, víctim»
d'un accident ocorregut en examinar
una pistola, el comodor anà a saludar
el jutge instructor: —Es dolorós, veritat?, l'exercir un ministeri sagrat com
el de vostè. El felicito.

BL DIPUTAT EXPULSAT
EU lleon» del Congrés.—Ja coraencwi a ••combrar.
apagada, però no pas tant que no s'entenguessin paraules soltes.
—No... no pot ésser... així—deia
na
—Però què vol fer-hi?... No puc
pas...
—S'ha d'imposar.
—Ens perjudicaria a tots.
—... Jo... no m'atreveixo... La
llei...
—... I els nostres sous?...
—La meva missió... s'ha de limitar
avui...
—Demà seria tard.
— I doncs...
—Faci-ho per l'honor del 715.
—La malifeta d'un...

FRASE FETA
—jDios mío, y qui aoloa M qnedan IOR
•martosl...

—... la taca íora per a tots...
—Se l i ha de fer declarar...
—Però qui s'atreveix?
—Jo!—respongué el més vehement.
I avançant cap al llit, on la pobra dona
era degudament atesa pel metge, digué:
—Pensi, senyora, que no es tracta
del seu espòs: aquí es tracta dels seus
fills. Vostè no pot permetre que visquin ostentant el nom d'un assassí!..
—Però s'ha jugat el pa de tots!
—'Miri, això ja ho arreglarem".
—Vostè—intervingué el jutge—podria dir-nos si fou examinant la pistola que aquesta s'ha disparat.
—Ja els he Jit com ha anat—interrompé la pobra dona.
—Però, si Vol, podríem fer constar el que ha dit el senyor jutge- afegia un dels amics.
— I els seus fills no en sofriran le*
conseqüències. Aqui tots som cava
llers, i jurem que la veritat no sortirà
dels nostres llavis.
—Sols així—insistia el jutge—evitaren l'oprobi per a tots: per a Vostè
i per al 715 regiment de la República
—Faci-ho, senyora!—repetien alhora els bons amics.
I la pobra dona, amb el cap ja emboirat per l'agonia propera, féu un
gest de: —Com vulgueu!
Uns papers que s'esquincen i uns
de rtòus que febrosament s'escriuen.
Seguidament la mà de la pobra se
nyora, sostinguda per un amic, firmà
la salvadora declaració.

—Gràcies! — digué quadrant-se. —
L'honor del 715 ho exigia.
—Te raó I—respongué el senyor comodor. I , en veu més baixa, afegí:
—diu que vostè tampoc havia tetirat
c! seu sou?
—Es cert, senyor comodor. Jo, com
vostè, rio tenia altre mitjà, per cobrar,
que «vitar la desqualificació i expulsament del pagador. Sembla que les
ferides hauran estat sense importància...
—Millor! Almenys que no es perdi tot. Si la desgràcia s'ha emportat
una vida, almenys, l'honor...
—Ah, sí! L'honor restarà sense
màcula: pot estar-ne segur el comodor. E! major anirà restituint els cabals distrets.
—Reitero la necessitat que ni una
oaraula... L'honor ho exigeix.
—Sí. mon comodor: ITiortor nbam
que tot!
I començaren a acomiadar-se del
dol els assistents a l'enterríment de
l'esposa del major pagador.
J. PUIG PUJADES.

—Què diua, que hi ha poca capellanf!
—Sí; jo, d* cada un an faria dos.
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L'AMOR Q U E SANCIONÀ
BAN Frídius trqjitjà
les arenes del circ,
«na tempesta de
crits s ' a i x e c à ;
mentre els uns l'aclamaven, els altres el blasmaven
Roma entera havia assistit a presenciar aquell espectacle, començant
pels Cèsars del Mont Palatí, fins arribar a la plebs de la Suburra, ei mal
reputat suburbi de la gran ciutat, el
qual s'aixecava en la vall situada entre l'Esquilí, el Quirinal i el Viminal,
tan freqüentat per la gent de malr.
rida.
Se l'aclamava per la seva ardidesa,
car havia tingut la gosadia de peneI rar en el palau d'un cònsol romà menire les dones hi cc:ebraven la festa
de la Bona Deessa.
El blasmaven pel seu horrible sa
crilegi, car les dones s'havien vist obli
gades a interrompre la cerimònia i co
brir l;s coses sagrades.
Ara anava a expiar el seu crim d'a mor. Avençava amb altivesa davant la
mort, com altres van a la victòria. Ha •
via desbravat la vida, violentat el destí: havia anat cap a Frèdia. En franquejar el llindar de la porta que E n carava amb la multitud, la seva primera mirada havia estat per ella. Només veia el seu caparronet d'ambre,
ornat per un polsim d'or. i , guiat pels
seus ulls, caminava amb pas elàstic,
com portat per una boirina, en una ascensió lenta cap al país de-la beaíitud
Sols veia a ella. i la saludà amb un:
"Salve, Domina!" que planà sobre la
cridòria del poble.
Ella! No es tractava d'una esclava
d'E-lísia ni d'una vestal; el seu amor
havia anat més enllà de les ambicions
humanes; d'un cop d'ala atrevit, el seu
cor havia tocat el cim, puix Frèdia era
ta filla d'un dels més alts natriciç que
gaudien dels favors dels Cèsars, amb
els quals els unien també graus de
parentiu.
La veia allà dalt, a la tribuna imperial, asseguda en una cadira de vori.
tenint prop seu el rostre serè i la testa
ie l'emnerador. tforonada de líorer
FrídiaB menvspreà ï'Ave Cèsar!

del gladiador que va a morir; havia
abdicat la vida i les seves vanitats. En
aquell moment, per ell, no hi havia ni
déus ni Cèsars, sinó una dona.
D'una mirada contemplà la gentada,
panteixant de plaer, que havia anat al
circ per fruir amb la seva mort.
Hi havia també germànics, gais. sirians, i grecs. Els senadors amb gra
malla i laticlavi, els cavallers, els pro
cònsols, els decemvirs i els tribuns mi litars; hi havia los vestals, els sacer
dots d'Isis i de Cibeles, portadors de
tofes d'espiga; dansarines d'Orient
amb una mitra de color d'escarlata al
cap; traficants i lladres; màgics dt
Caldea i venedors d'amulets; un ra
mat d'esclaus de cabells llargs i orellés
foradades, i xicots amb túniques blanqúüs enribetades de porpra, amb ferocitats de llobetons en els ulls.
Aquesta massa de gent frisava tot
esperant l'espectacle emocionador. Un
home, un patrici, distingit per les seves riqueses i la seva eloqüència, anava a morir pel pler de tots i pels ulls
d'una dona.
Moriria? La incertesa palpitava entre els espectadors. EI mateix condemnat era l'àrbitre del seu destí, i tots
els ulls seguien els passos de Frídius.
que errava entre la vida i la mort.
Aquest espectacle els apassionava
més que una lluita d'atletes en el Camp
de Març, més que una cursa de quadrigues en el circ, més que els jocs
troians celebrats ner la joventut romana, i més encara que una pírrica
dansada pels fills dels prínceps asiàtics.
Era un sistema de suplici nou. Dnes
portes donaven a l'arena del circ; la
una s'obria a un passadí": llarg i humit que desembocava a l'antre on els
tigres de Tartària. afamats ner un
Haro- deiuni. esperaven la presa; l'altra s'obria à la cella d'una verge patrícia coberta amb el vel de les esposades.
Annestes dues portes eren iguals,
hermèticament aloses i mudes, no denunciaven res dels bruels de les feres
o dels cants de la donzella. Al condemnat sols li restava encomanar-se
»!? déng i deixar-se guiar tsar les vens
í»7

interiors. Podia escollir entre les duen
portes: la vergonya i la mort, o l'amor i la vida. Decantar-se cap a les
dents de la tigressa, o cap als braço»
de la verge.
I Frídius ni tan sols mirava les portes. La seva vista no s'apartava dc
Frèdia, talment com si volgués llegir
la seva sentència en els ulls d'aquella
que coneixia els secrets dels soterranis
del circ: la fera ací, la dona allà. Ella
era la que podia salvar-lo o portar-lo
a la mort, amb un sol moviment dc ^
dit. I Frídius esperava aquest gest.
Se sentia com embolcallat pel destí
cruel de la gentada bestial que i'hipnotitzava amb la sevaivoluntat, car el
públic anava allà per la tragèdia i no
per l'idil·li. Ço que volia era sang, i
no roses.
Frídius mirava a Frèdia, i aquesta
recordava... Arrossegat per la seva
passió, havia penetrat, disfressat de
donzella, al seu palau. Sadra, l'esclava
de Frèdia, l'havia introduït al costat
de la seva mestressa, sota l'emparrat,
prop dei dragó sagrat erigit al peu del'estàtua de la Bona Deessa.
L'endemà, el Senat ordenà una informació del sacrilegi. Els centurions
anaren a trucar a la porta de casa seva, i l'arrencaren del seu llit de fusta
de xiprer.
Ara caminava damunt els núvols dc
la seva embriasuesa d'amor, bo i trobant clement la vida que ell podia llençar, com una despulla de guerra, als
peus de l'amada.
Per això entrà a l'arena tot somrient a les estàtues de la Victòria, i
menvspreant igualment la vida i la
mort.
Donaren la senval del sunlicl. i Frídius "-irà a Frèdia. Fnipwàtica amb
la seva actitud immòbil. dV^finx innniVtndora. la narpnta rW^ Cè^rirs veia
amiest eso-n^rd i comprenin. la seva injurpló ronfindora.
Ouè nassava en l'ànima d'amtesta
dona. ànima de cnrte·üina dïnfrp un
cos quasi reial? E11a reconeixia nne
havia arribat a estar enamorada d'nnupll home renilfàt, noWe i b"!!. ' a la
idea que a'trps done1: es d^irarièri en
llarar r-eh hraçós di* Frídius sfertí

A

l

M A

UA

C

P E "1. • E S Q U E L L A

Mm k felosm obria de bat a bat la
porta del passadís dels tigres afamats.
Però prompte tingué la visió neta
í'aquest cos estès damunt la sorra,
devorat per les bèsties salvatges, i veié
!» mirada mig apagada de l'agonitzant,
ol tendre retret delí ulls vidriosos... i
i» porta de la pietat s'obrí dintre la
seva ànima. La verge blanca, la verge
^ue ealva. aparegué en el seu e?nerit
No obstant, aquest home havia tin
gut l'atreviment de fer-st esl·lmar
d'haver-la vençut.
El petó de Frèdia, de )a distingida
pels Cèsars, devia ésser borrat amb un
bassal de sang. Aquesta boca d'home
que podia trair-la, havia d'omplir-se
de sorra i de silenci; els braqos que
l'havien amoixada, devien trencar-se
«n el gran somni abans d'esbossar el
gest que acusa.
Impassible, veié com Frídius anaví
cap a les portes, tot travessant l'arena
solellada, amb pas lent i dominador.
Al «eu damunt pesava un silenci an{obcós. L'impuls de tot aquest poble,
àvid d'un espectacle sagnant, el giiiava
cap a la porta de les feres. Mil mans
impacients de desig obrien davant seu
in gàbia, el llençaven als tigres amb
on fervor de pensament salvatge.
Frídius caminava sense deixar dc
«nirar a Frèdia. Damunt del seu front
hi havia la majestat de la mort. En
«ouell moment, en tot Roma no hi havia cap home que pogués comparar-se
amb ell. En els seus ulls, Frèdia veié
capbussar-se els paradisos imaginat?
Féu un gest perceptible per ell sol;
el seu cap de dona felina s'inclinà lleugerament cap a l'esquerra, í la seva
mirada fou com un fil conductor que
hagués anat a parar a les mans del
condemnat.
Frídius tremolà. Estava salvat! Anà
cap a la porta de la dreta, car havia
comprès; la dona amada l i oferia la
vida i anà vers ella.
Davant la porta closa s'aturà en sec.
En un minut decisiu, el. seu esperit
íéu la vo'.ta de la seva vida i endevinà
el se'i futur. .
Si trucava allà, la verge desconegu
da aniria cap a ell i , per aquest home
abassegat per un amor absolut, les altres dones no significaven res. Si trucava allà, seria per viure una vida
sense alegries i sense llum, car Frèdia
ja no podria ésser mai més seva, pel
motiu qus havia wntret proaiesa df
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».4i*ftment amb un pretor que havia
conquerit molta fama en el Fòrum. I
la seva gelosia rabiosa l i llatzerà sl
cor més dolorosament que les mossegades de tigre en la carn viva.
Havia abdicat la vida, i la perspec
tiva de tornar-hi l'aclaparava d'unk
manera sobtada; com una carretera
polsosa s'estén a perdrà'! de vista sota
un cel implacable.
No, cent cops no; primer una mort
heroica abans que una vida sense dignitat. La seva benamada era generosa,
puix li feia ofrena de la seva vida. Ell
§eria més generós que ella. La vida!
Es ell, el que la donaria per ella.
De sobte, com tocat per un ressort,
tornà enrera, es col·locà davant de la
tribuna imperial, aixecà els braços i
llençà, en mig d'un silenci formidable,
aquests mots de comiat: "Fa/e, rarissimal", i els seus ulls, com dards,
deien a Frèdia: "Beneïda sia la mort
que em lliura d'una vida que havia de
viure sense tu".
Tot cl poble sentí aquest crit, tot el
poble va comprendre que aquest home
oferia la seva vida en holocaust per
l'audàcia del seu jurament d'amor.
Aleshorc Frídius, fustigat pel fa
natisme de la seva passió, sense mirar
al seu darrera, es llençà a la porta de
la dreta. Trucà i esperà la mort, el
cap alt, els braços creuats i ell ullí
closos.
La porta s'obrí amb soroll de ferra-malla. Una exclamació sorgí en la anguniosa espera. El circ semb.ava ensorrar-se sota una allau de crits. La
•ort havia parlat: Frídius estava jutjat.
Ell obrí els ulls i es trobà davant
d'una visió quasi irreal: per dintre dc
l'estret í fosc passadís una aparició
blanca anava apropant-se-li. Sofrí com
si una de les feres l i saltés a la gorja.
Mirà cap al lloc on «eia Frèdia, i els
seus ulls, esbatanats per l'afrosa traï
ció, acabaren per veure-hi clar.
Dintre la caverna de l'esquerra, els
tigres, enganyats en l'espera de llur
presa, rugien.
Frídius veié a Frèdia tal cim era:
una cortesana dierna de la família dels
Cèsars. La passió caigué a terra i se
pultà el oassat en el glaç irònic d'un
sesron Vale, Carissima! que cridà bo
i esc'atant a riure.
La multitud l'aclamava, versàtil, indulgent a tots els raicedors, mentre
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ell es girava cap a la verge. qu« ü
allargava un braçat de roses. Sepaii
el vel que li tacava el rostre, i Frídius
pogué veure que era pura i bella eoa
un colom del temple d'Isis. Sobre «i
seu front, aixecat vers ell, veié lluir
una albada d'amor, i en els seus ulls
de fill de Judea, contemporani de J»sús, Frídius hi endevinà un reflex de
''estel de Natzaret,
I , enllaçant les mans, es posaren í
caminar oip a una nova vida,
FWWAN CANYAM1RBS

—Ai, que ens veurà la mamàl...
-—No, dona; avui hom vingut al ««ffli»
tots dos sols.
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L'AVENTURÀ D E L ' H O T E L
A l'amic J. Puig Pujades
ha tancat les maletes i ha passat « i»
cambra de bany a pentinar-se.
Aquest home ha arribat a i'hutei a
Aquest home, mentre es pentinava,
mig mati. Ha arribat en un automòbil s'esguardava, satisfet de si mateu,'
sumptuós. El xofer ha baixat unen amb la complaença de tots els que
maletes, un sac de mà, unes mantes viuen del públic. Aquest home és alt,
/J > colors virolades. A la porta de l'ho- encara que no massa, ben proporció
tel han aparegut unes cambreres ves- nat, distingit. La seva faç, ebrrecta
tides de negre, amb una petita còfia ment rasurada, és pàl·lida; els seus ull»
blanca, amb un petit davantal blanc.
són del color del tabac ros d'Egipte,
Aquest home ha entrat al ball de Els cabells li blanquegen en les teml'hotel. El xofer havia deixat les ma- ples. Les seves mans són fines, blau
ques, d'una bellesa gairebé femenina
letes, el sac de mà, les mantes virola
des. 1 esperava ordres. Aquest home li
Aquest home porta un vestit gris, i
ha dit:
té un aire las, de tedi, de fadiga. Tai
—D'aqui deu dies vindràs a buscar- vegada, però, això, aquest tedi, no sigui més que una coqueteria: una come. I seguirem el viatge.
El xoier ha saludat respectuosa- queteria de la qual ell no n'heu esment
ment, lia pujat al sumptuós automòbil, del tot.
ha empunyat el volant i ha partit. Rera
Aquest home ha pres un bastó del
seu ha deixat un núvol de pols.
portamantes, s'ha posat el capell i ha
Aquest home, que havia encarregat 1 xit. Al carrer? No: no hi ha carrer
—com fa sempre, per evitar-se molès
Aquest hotel és a la muntanya, voltat
ties—la cambra per telèfon, ja tenia de jardins, voltat d'un gran silenci,
la cambra preparada. S'hi ha fet pu- allunyat de la població. À l'hivern, a
jar les maletes, el sac de mà, les man
primeries d'hivern, la neu comença a
tes. I ha pujat ell. Una cambrera el caure damunt la muntanya i la vesteix
precedia. Abans de retirar-se ha pre
de blanc. A darreries d'agost ja hi
guntat:
són fredes les nits. Les dames s'abriguen amb els seus renards, amb els
—A quina hora dinarà el senyor?
seus petitgris. A les nits, al saló de
—A les dues.
música,
encenen la calefacció.
Aquest home es queda sol a la cambra, que observa amb una mirada ràAquest home, que és un gran poeta
pida. Ell, que és un home important, —perquè hom vegi que al món encara
disposa en aquest hotel de tres depar- queden grans poetes i perquè el conte
taments : la cambra de bany, el dormi- faci més bonic—, ha passejat pels jartori i un salonet per rebre les visites dins de l'hotel, per la muntanya; ha
Aquests tres departaments—ja no cal- contemplat, molt properes, les icrres
dria dir-ho — es comuniquen. Dos de França. El cel és blau, d'un blau
d'ells, el dormitori i el salonet, trnen pàl·lid en el qual es fonen, s'esfilagarllum exterior.
sen, uns nuvolets blancs. El paisatge,
Aquest home, després de dutxar-se, ric d'aigües, té tota la gama dels verds.
s'ha canviat de roba. La roba d'aquest Els prats tenen una suavitat meravehome fa una lleugera, una discreta llosa. Abunden els avets i els pollancs
olor. Aquesta olor lleu i discreta s'ha de tronc d'argent oxidat. La fauna
escampat per l'armari, per la cambra. d'aquest paisatge la constitueixen va-^
L'home, en mànegues de camisa, ana- rnes i oques: la mantega i el foie gi^5
va del dormitori al bany. Al bany, da- són les dues riqueses del país.
Veritablement, se n'havia fet un munt l'ampla repisa de vidre, hi ha
Un gong ha sonat en la soledat, en
abús: les novel·les i els drames eren deixat unes pintes, unes navalles, uns el silenci. El poeta ha deixat el crom
plens de gent de lletres, de gent de lle- flascons de perfums, de sals angleses deliciós' de la muntanya i ha tornat «
tres que tot h'o trasbalsava i ho feia de Atkynson. A l dormitori, damunt l'hotel. Ha entrat al menjador El
anar en doina.
una taula que ha posat davant del bal- menjador estava desert. A poc han
Jo. però, he fet protagonista del meu có, hi ha deixat uns llibres, un feix de entrat una família composta de duc*
conte—meu i vostre—un home de lle- quartilles, una capsa de tabac, una dames, dos homes i un infant; dos matrimonis joves que ocupaven, ben avintres. I és que certes coses només po- pipa Dunhill.
den passar a certa mena d'homesQuan ja ha tingut tot això arranjat. ents, una mateixa taula; un home d'a*

es costum ícr pro
icg als contes? No,
no és costum fer
pròleg ais contes.
Però l'home està
obligat a crear cos
túms nous, a obrir
nous camins. Nous
camins a tot: a la vida i al conte.
b i hom explica cl per que d'una nu
vella, d'uu llibre de ciència, etc, tambú
pot explicar cl per què d un conte. Ei
pròleg és inútil les me» de les vegades,
i hom el passa per alt. L'autor, però—
l'autor de totes les latituds—, és amic
dels pròlegs. Els pròlegs donen impor
tància al llibre. A més a més, augmen
ten el gruix del llibre.
Jo he volgut fer un pròleg a aquest
conte. Per mantes raons; perquè el
conte sigui un xic més llarg, i l editor
110 cregui que fa un mal negoci; i per
explicar el per què d'aquest conte, la
seva gènesi, !a dels personatges, etc.
Fa un quant temps que els contistej
han passat de moda com a protagonistes dels seus contes. Abans, tot eren
novel·listes d'aquells tan complicats i
perversos, poetes tristos que es passaven el dia plorant per qualsevol f utesa,
autors dramàtics que vivien en palaus
i tenien automòbil, amors de molt compromís i grans èxits.
Ara els protagonistes dels còntes han
perdut en categoria. Els protagonistes
dels contes ja no són novel·listes de fama, poetes ploraners, autors dramàtics
amb palau i automòbil. Els que escri
vim hem comprès que no interessàvem
el públic amb les nostres aventures, i
hem cercat altr£g personatges que els
que el mirall ens oferia, polits i maquillats de mala maner?. Personatges humils i anònims del carrer: el sabater
de la cantonada, aquell oficinista,
aquella dona jove del primer pis, aquell
senyor que passa.
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pecte ordinari, que sucava cl pa al plat.
I , en un. recó, una noia. Sola, misteriosament, bellament sola. Pàl·lida,
amb uns grans ulls, una boca roja, uns
Cabells del color de les fulles seques
Per on ha entrat aquesta noia? Com
ha entrat? E l poeta no ho sap, no ho
ha vist. 1 això li produeix una lleu, una
amable inquietud.
Quan un poeta es troba amb una
dona inconeguda i bella, és precís que
faci de poeta. En això han coincidit
tots els poetes de totes les latituds.
Ells, com les professionals de l'amor,
són homes públics que han de mos
trar-sc en un aparador i en actitud interessant. Així el poeta mira la noia
en poeta. Ella el mira també: amb es
trauyesa, amb un malestar que ell no
comprèn. Després, innocentment, somriu a l'homenatge de la mirada d'aquell
h'ome que ella no sap qui és. Ell, però,
es creu reconegut, car els seus retrats
es multipliquen en periòdics, en revistes. I l i sembla més bella la dameta:
li sembla més bella, perquè la veu sola,
i la soledat fa més atractívoles i mis
terioses les dones.
Un moment es gira al maitre i li demana la mostassa anglesa, la salsa Perrins. El maitre somriu d'una manera
un xic estranya i li diu que a l'hotel
no hi ha mostassa anglesa, no hi ha
salsa Perrins. La dameta aprofita
aquest moment per desaparèixer. Això
causa una profunda contrarietat al
poeta.
Acaba el dinar indignat amb si mateix, indignat de la seva distracció. I
demana que l i serveixin el cafè—un
cafè ben carregat, amb una copa doble de Courvoisier—a la terrassa. A la
terrassa, al sol, fa de bon estar-hi. El
blau del cel és més profund, més violent que al matí. Les muntanyes són
morades. Una, m'olt alta i llunyana, es
veu encaputxada de neu..
A la nit, el poeta és gairebé sol al
menjador. H i ha, a més d'ell, els músics—que toquen el Vals Trist, de Sibelius—, l'home vulgar del migdia que
segueix sucant pa a les salses dels
plats; un dels matrimonis. A fora plou
i, rera les finestres i amb els llums de1
menjador, la pluja sembla un enreixat
de fils d'argent. Deu fer fred.
EI poeta pregunta al maitre:
—Poca gent a l'hotel, veritat?
I el maitre respon:
—Oh, no 1 Ho tenim tot ple.
Uw petit motiu, una nimietat, u» no-
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res, poden desviar la vida d'un home,
omplenar-la d'ombres 1 negmts,
i això, precisament, és ei que li pas
sa ai poeta. La dona desconeguda i'm
triga. Aquesta és una cosa vulgarissima, una cosa que U ha passat a LOL
hom, encara que uo fos poeta. A tots
ens ha intrigat uua dona, fins que ha
deixat ü mtngar-nos.
El poeta, per combatre cl possible
ledi, ha pensat en una possible aven
mra d amor, purament epidèrmica,
amb la inconeguda. Per a dur a bon
terme aquesta aventura ell es valdria,
ultra la seva condició d'home puicre 1
tincara/ijove, del seu prestigi, de la seva
i ama, que el convertien en un ésser
d'excepció. Amb la seva vanitat dar
tista s'arribà a creure que ella í h u
iiauria d'estar agraïda que un home
com ell... i veritat?
Però ella es feia cada dia més misteriosa i hermètica. Ell la cercà pertot
i no la trobà enlloc, íora de les hores
del dinar. Per discreció i per oigull, no
s'atrevi a preguntar a ningú. Per casualitat pogué saber que ella ocupava
la cambra número 3. Res més.
La vista d'ella li suggeria tota mena
d'imatges sensuals. L'àcid de i'aveutura, encara que fos laventura de sempre: la noia que deixa el seu llit de
l'hotel per passar al del vei, el temp
tava. Ell estava acostumat a aquestes
aventures. La seva vida era plena de
dones que se ii havien abandonat per
admiració i per vanitat.
Però aquella!
H i havia—cada dia més—quelcom
d'ombra en ella, que el poeta no sabia
explicar-se: d'ombra freda que s'havia
endinsat en el seu viure, i el pertorbava. D'ella semblava exhalar-se un
perfum d'afrodísia que parlava únicament als sentits. Malgrat això, aquella dona tenia quelcom d'immaterial,
d'irreal, que feia més malèfic i pode
rós l'encís.
—Potser, tot plegat—s'ha dit e! poeta, volent mentir-se, com fan sempre
els poetes—, siguin imaginacions meves. El més segur és que es tracti d'una dona vulgar, d'una aventurera, d'una professional,
Però ell sabia que no es tractava
d'una aventurera, d'una professional
Ni d'una dona vulgar.
Ella tenia quelcom de misteriós,
d'inexplicable que l'atreia i el turmentava. Baixava al menjad'or sols a l'ho
ra de dinar. Després desapareixia. Pe61
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rò cl poeta la seguia veient; al hall, ai
saló dc icates, al de joc, ai jardi per
ou eil passejava de nit, iot sol, ami)
gra? estranyesa de i'altra gent de l'hotel.
1 uua aura eròtica el posseïa 1 po
uiava les seves nits solitàries d'imatges
lúbriques. Es sentia com embruixat
per la aiconeguda. i ics 110 poú.a gua
rir reni^ruixauiciu, si no era teuir una
Bit, toia una nit, ia meoneguda ais braços. L i calia—a e-iii un home d excep
ció, famós, de teiupcraiuent delicat 1
sensible—ia vulgar aventura d'hotei,
com a" qualsevol viatjant de comerç I
Aquest hm.<: ha ict ics seves maietes; ha guardat els flascons de perfumeria, les sais del bauy; ha lligat les
pintes. U i havia en ell una ombra dc
iristesa: l'ombra que en la seva vida
reíleclia la bella meoneguda. ïSo sabria mai quin gust tenien els seus llavis, quin so tenia la seva veu. No la
veuria mai més. No la podria recurdar
ni pel nom, car l'iguorava. Seria
"aquella dona bonica d'aquell hotel".
A mig mati s'ha presèntat i'automòbil. En ell, a més a més del xofer
vénen tres amics del poeta. AquesL
amics dei poeta viuen a Lleida i es
diuen Arqués, Morera, Sàrries. Son
gent jovial, amiga, però, de les coses
de l'esperit.
El poeta els rep amb els braços
oberts i puja amb ells a l'automòbil.
I l'automòbil desapareix, camí de
França, deixant rera seu un núvol de
pols.
El poeta conta als amics la seva angúnia d'aquests dies, la seva petita tragèdia.
I un d'ells diu amb pasme:
—Però tu no sabies I Si és un hotel
freqüentat per tuberculosos als que
hom vol enganyar no portant-los a un
sanatori! Tu no veies els hostes perquè segurament no podien baixar al
menjador. Aquesta noia que ens parles devia estar menys greu que els altres, però com els altres estava condemnada a mort.
I el poeta ha pensat:
— I jo, ple de vida, volia donar-li la
vida!
I en el seu cor, com en una tomba,
ha mort l'ombra de la dolça criatur»
que potser també havia somniat tenir
amb ell, amb el poeta, la seva petita
aventura d'hotel.
LLUÍS CAPDEVILA
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Surt Innocenci Bunyol,
xano xano, a prendre «1 sol...

Li demana de seguida
tots els diners o la vida.

--Si és servit, tingui: la vida,
i que sigui divertida.
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i quan tenia menys por,
11 surt on atracador.,.

—Vengui'm la "Vida", mestressa,
que aquest home porta pressa.

I convertit en lector,
ve't ací l'atracador...
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RA M toraplcixeu U i »
ta-un anys de la mort
d'aquest gran escriptor anglès, l'obra del
qual és ben poc coWïimSv^^Stkm neguda a Catalunya,
on, per altra part, és
jutjat també amb el concepte general
é'home poc menys que depravat o de
costums indesitjables.
No coneixem tampoc en català cap
biografia ni estudi d'aquest elegantispim i original escriptor de fi de segle.
Volem reparar nosaltres, en part,
aquest oblit desarxivant algunes dadc>
que posseïm, i volem encara mani fes
tar el nostre desig sincer, avui que
tantes traduccions es fan en català
d'escriptors estrangers notables, perquè alguna de les nostres empreses
editorials s'arrisqui a donar a conèixer les obres i la vida d'un dels esperits més selectes d'Anglaterra.

* **
En la tarda del 2 de desembre de
l'any 1900 s'obriren les portes de! Cementiri de Bagneux, per tal de donar
entrada al cos inert i rígid d'un home
desconegut per aquella gent senzilla,
entre la qual només uns quants cabien
que el difunt es deia Sebastien Belm'oth.
L'enterrament era seguit per un
nombre limitadissim d'amics vinguts
de París
Aquell enterrament havia desperta'
únicament una certa curiositat entre
aquella bona gent que ignoraven qui
era aquell estranger que duien a enterrar i qui eren aquells amics que acompanyaven el cadàver, artistes i escrip
tors la major part d'ells.
El nom veritable dJ mort era Oscar O'Flahertie Wills Wilde. esperi!
refinat, idealista excels, poeta i escrip
tor impecable, que havia conegut hores
de triomf i hores de dolor i de nrsèria.
Algun amic i company del seguici
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WILDE

el recordava i evocava mentalment en
els dics no pas massa llunyans en què
es veia adulat per tots els pública
d'Anglaterra i de França.
Oscar Wilde havia tingut uns ulls
blaus, inquiets, un etern somriure als
llavis i un aire de distinció i de refinada elegància que el feien pertot desitjat i admirat de les dames
En elogi del seu ingeni en el parlar, una senyora londinenca deia d'ell,
un dia, amb discreta vergonya: "quan
aquest home parla, el veig coronat per
un nimbe lluminós".
Amb un nom il·lustre, una alta po
sició social, una audàcia de pensanif-nt
un poder irresistible d'atracció i fent
sempre de l'art una filosofia i. de la
filosofia un art — segons ell ma'cix
escriu —, no va trigar a veure's escarnit, enveja* i calumniat per ii,divi
dus de l'alta societat anglesa que en
alguna avinentesa havien estat ob.iectc
d'alguna ironia del fort escriptor en
les seves converses sempre enjogassa
des. precises i plenes d'amenitat.
Un

X 4"

VAlbertmale Club,

el

Marquès de Quensbery, pare ingrat
del distingit poeta Alfred Duglas. amb
un diamant que ornamentava un dels
seus dits, va escriure, damunt d'un
vidre, una frase càustica, que era. en
cl fons, un insult per al seu p^oi/. fill
i per Oscar Wilde.
Aquest, indignat per la baixesa, va
fer processar el Marquès per difamació; però, britànicament flemàtic, el
Marquès va acusar Oscar Wilde de
pràctica d'actes en un affaire de
moetirs, que el Crimhteï Law Ainen-

dement Act, de Londres, nuneix amb
tota severitat.
La calúmnia fou així llançada covardament. i la llegenda quedà feta.
Desfer-la fou impossible, i el Tribu
nal. sever, ofès en el seu puritanisme.
va condemnar l'autor de "Salomé" a
dos anys de treballs foiçats.
Fou - totalment inútil que els seus
amics i admiradors i amb ells tota la
intel·lectualitat francesa, tractessin de

salvar-lo d'aquclh •ondemna IJQÍ
niosa que equivalia a una deshonra personal i literària.
Octave Mirabcau, Henri Bauer,
Anatole France i molts i molls altres
publicaren articles de protesta contra
aquest fet; mes tot fou temps perdut,
i com un vulgar criminal, fon reclòs
en una cel·la fosca i humida per tal
de complir-hi la condemna.
Transcorreguts els dos anys i ex
tingida totalment la pena, Oscir Wilde
era restituït a la llibertat.
Sol i abandonat de tothom, deixava
la presó amb l'estigma dels condemnats, portant encara les robes ceHdars
i arrossegant unes sabates informes
Oscar Wilde havia purgat dolorosament el pecat de haver-se revoltat contra les prerrogatives del clericalisme,
contra els convencionalismes i buidor
de l'ambient social en què vivia; havia
purgat, en una paraula, el pecat dels
demolidors i dels no conformistes.
Dubtós, amb el pas insegur i 'a mirada vagartsa. va aixecar un moment
els ulls a l'infinit, font de bellesa i esperança, i errívol com un vagabond.
caminava sense saber per on passava
r i on es dirigia. Sota el braç portava
un manuscrit impregnat de tristesa i
pessimisme, escrit ntrviosamcnt, febro sament, en la foscor de la cella. El títol
era, per ell sol, significatiu: De Profundis.

En cl transcurs dels dies va provar
d'asserenar-se i de cercar els vells
amics i companys, però els uns l'evitaven, i els .litres els menyspreaven cbertament.
Fou llavors quan comprengué tot
el pes de la calúmnia, i esgotada així
la seva força moral davant d'aquest
fracàs ignominiós, resolgué abandonar
per sempre Anglaterra, la pàtria que
havia estat per ell marastra injusta i
perversa.
Calia fer com Lord Byron, calia fuíir. Anglaterra fou injusta ani!j ell tal
com ho fou vuitanta anys enrera amb
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l'autor de Manfred, com ho fou amb
Heine, Alemanya.
Amagant-sc amb cl pseudònim de
Scbastien Belmoth, va anar a França,
per ta! de retrobar la serenitat 'Ves
perit i el reconfortament inteHetiual i
físic que li eren necessaris; però l'obs
sessió de la pròpia tragèdia i cl·i records punyents del passat absorbien totalment la seva força intel·lectual. Aixi
portava una vida de mpditació i vagava tothora sol com un visionari, fins
que el dia 30 de novembre de Vany
lOoo una meningitis li arrencava la
vida.
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fou tanta la insistència, que, per í:. va
sortir, però somrient i amb una cigar
reta als llavis.
"—Dames i cavallers —va dir - -;
fií que és molt incorrecte sortir fumant
en aquest lloc. però ha estat també incorrecte de part de vostès de cridarme amb tanta insistència en el precís
moment en què estic fumant".
Oscar Wilde fou el creador i defèn
sor d'una nova filosofia estètica, que
ha tingut després seguidors i devots
per tota Europa; i a Amòrica, les seves Obres, lluny d'envellir, diríeu que
amb el temps guanven en relleu i ad-
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quireixen el valor de les cos»»
queden.
Oscar Wilde és més actual que molts
dels escriptors que parlen d'avant»uar
disme.
Nosaltres voldríem que a Catalunya
fos més coneguda i estimada la seva
obra, perquè cre'em que precisament
aquí fa encara més falta que a Anglaterra l'audàcia d'un esperit com Oscar Wilde, que ens faci conèixer tal
com és la nostra aristocràcia banal i
tot el nostre món hipòcritament p-irità
de portes enfora.

D'ell quedaren algunes obres que
pogueren escapar de la persecució i de
l'auto de fe practicat arran de la seva
condemn?

KMIM SALETA I 1.T.ORFNÍ

Són aquestes: Plxises ond Philosophies for the use of the Ymnq. Salomé. E l Retrat de Sir Dorian Grcy, E l
rrim de Lord Arthur. E l Ventall de
Lady Windermere. L'Esfinx, i algunes

altres.
EI seu oos reposa avui dins una mo
desta tomba del Cementiri Père T.r
chaise, de París, on fou traslladat uns
anys després de la seva mort, per uns
devots amics de l'infortunat escriptor.
Heu-vos ací algunes frases i anècdotes que citen alguns dels seus biètrafs:
"Tota vulgaritat és delicte punible".
"Fsser tan artificial com sigui possible, tal deuria ésser el primer deure
de la vida". .
"Les dones s'han fet per ésser estimades, i no oer ésser compreses".
"Cal dividir les persones en agradables i desn^mdables. i no en bones í
dolentes".
I en la presó escrivia:
"Nc sé si les lleis tenen raó 0 no:
el que nosaltres, reclusos, sabem, és
oue cada dia és un any. un any en el
qual els dies se'ns fan Immensament
llar.es, interminables".
Quan el tribunal que el jutjava va
preguntar-li el que havia dit respecte
de Déu, va respondre: "Vaig afirmar
que el món deurà acabar-se aviat, perquè la meitat de la humanitat no creu
en ell i perquè l'altra meitat no creu en
res, que encara és pitjor".
Quan, a Londres, va estrenar-se la
seva obra T.ady Windermere's Ean, e!
públic, ovacionant-lo, el cridava a Tes
cenari. Ell no Volia sortir. Els aplauJimenta M wmltiplicav·n d«lir«nt». i
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El pa nostre,
de cada dia, deu-itos. Senyor!...
No tenim jaç ni sostre,
però tenim la fam i el plor.
La fam, que ens crema les entranyes,
té un rosegar seguit...
A la fam no l i fuges ni l'enganyes,
que la tens, com el cor, clavada al pit.
Company, en què somnies
amb els ulls entelats, mirant el cel ?
H i tens la gran tristor dels amargs dies
i en la boca, torçada, un gust de fel.
Company, no em dons resposta?
Es freda com un gel la teva m à ;
la teva faç té una claror de posta.
Company, que ni et sé,el nom, em vols deixar?
D'un vaixell negre ronca la sirena.
—Som asseguts als esglaons del port. —
No sents la pedra freda, que se't clava a l'esquena?
Tànques els ulls! T'adorms... o ets mort?...
I abans tu reies, eres fort i alegre,
semblava que portessis sol al pit,
i ara te'n vas, com se'n va el vaixell negre
perdent-se entre la pluja dins la nit.
Estem tan sols, company'... Ara, et diria
— perquè ni el nom et sé — germà!...
Allà on ara te'n vas, es trobaria
un rosegó de pa?
Estem tots sols!... Davant, la mar dormida;
es gronxa en l'aigua un trist fanal vermell.
Cau una pluja fina, atapeïda...
i tu te'n vas, en un obscur vaixell.
I la ciutat darrera nostre, vibra
amb mil crits de follia i de neguit,
com a bèstia tinyosa que s'esquiva
ens ha llençat i ens ha escopit.
Per què m'estrenys amb la mà freda i seca?
— Sento els teus dits, com cucs, prop del meu cor. —
Deixa'm, que ara recordo jo una fleca
on el pa és com un sol, més ros que l'or.
Ara em dones espant i em mbriria
si restés vora teu... Adéu, germà!...
Tu te'n vas amb la nit, i , en veni el dia,
ja no et redordaré... Adéu!... El pa
nostre, dels afamats, de cada dia,
deu-nos. Senyor, o us el sabrem robar.
AMBXOSI CARRIÓN
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Miquel Salas, pintor i escultor inallorç(uí de Pollença
tT l'art modern gira entorn de donar vida intensa a les obres que
l'havien perdut a còpia
d'academicisme, que,
ma.^rat estar fonamentat cn la plenitud de la concepció
artística, va acabar portant la mort a
aquesta mateixa concepció, avui tai
estimada pels nostre' aficionats, com
a una de les proves de la vitalitat de
la raça catalana.
Tots coneixem no sols el primitivisme volgut i cercat amb cura en
l'obra d'art, sinó les expressions cubistes i treballs d'altres escoles per tal
d'arribar a esprémer l'essència vital de
ia visió de l'artista, que es trenca el cap

Miquel Sala», un dels homes més curiosos que ha produït la terra de paria
catalana, arriba
oifolino
1 r r ï A directament
í n m a n t - i< sen^e
erm
esforç a les troballes vitals qu» molts

els seus col·legues actuals, aprofita la
deu emotiva i la visió espontània cme
i.,.,-*^ al
—I pensament
nnun<._
t realització'
i^
porta
i a la
per tal de donar els productes artístics que dóna.
Estem segurs que la presentació de
les obres del pintor i escultor mallorquí, a Barcelona, faran veritable sen•ació,
L'obra d'En Miquel Salas, plena de
frescor i d'alta ingenuïtat, podrà ísser
un cliapasó per fer sonar més o menys
autènticament les obres dels nostres
esforçats primitivistes, herois dels
nostres dies, que lluiten amb la dificultat màxima i obsessionant de donar
una solució definitiva a l'art que en
temps antics va trobar solucions que
Í

'.

dels artistes moderns han de cercar
amb sofriment i premeditació.
En Miquel Salas, que pensa fer
qualques exposicions de les seves
obres, per tal de donar a conèixer la
seva producció artística, no s'ha proposat mai, Com els seus contemporanis, refer l'art per vivificar-lo. En M i quel Salas treballa i estudia com els
primitius. En ell l'obra d'art, dtfor-

i el eor per copsar una gota d'aquesta
essència meravellosa i agradable,
Els francesos foren e'.s primers de
lluitar per tal d'assolir aquestes alçades emocionants de la inspiració, bo i
resignant-se a rompre motlles i a furgar en les entranyes del sentiment estètic per fer ço que pretenien.
Quasi tots guiats per una sensibilitat finíssima, els artistes que emprenien aquest camí tan modern, eren
lluitadors decidits contra l'academicisme que feien esforços per tal de pujar
a realitzar l'ideal que somiaven.
En Miquel Salas, pintor i escultor
de Mallorca, natural de Pollença, com
els lectors poden veure per les fotografies que acompanyen aquest article,
troba espontàniament la primitivitat o
contorsió deformadora que porta la"
Vida desitjada a le« obres d'art. En

mada-'per- l'emoció, surt sola i sense
una idea a priori, però umb la diferència que així com hem de suposar
que els primitius no es proposaven fer
primitivisme, En Miquel Salas, home
primitiu i modern a l'hora, sap pertectament el camí que segueix, i , en
lloc de recercar una fórmula vital, CQra

fan supèrflues totes les que ara es cerquin i es trobin.
L'obra d'En Miquel Salas, collida
directament dels temps quasi preliistòrics o dels temps romànics i gòtics,
sense cap erudició ni cap recerca, serà
una de les més sorprenents que en
aquests temps de primitivisme més o
menys dissimulat es podrà donar a Conèixer.
Celebrem que Mallorca ens hagi
tramès aquest artista únic, que s\ a
Mallorca, a desgrat de les exposicions
que hi va fer, no fou estimat ni considerat en ço que val i representa, a
Barcelona, capital de les terres catalanes, per tants conceptes, podrà tenir
la significació que es mereix i que tan
favorable pot ésser pel nostre glonos
moviment artístic.
FRANtEse PUJOLS

^

A_LMANAC

DE

''L'ESQUELLA

D E L A TO.R R A T X A "

i-

A N T t
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UNAT el caràcter d'aquesta publicació, inwataHem íer un resum dels esdeveniments més notables
de l'any que acaba
d'«xpirar? No. Ter què? Perquè si
donéssim un resum dels esdeveniments més destacats de l'any que
acaba de transcórrer, ens obligaríem
aixi mateix a haver de donar una
orientació dels que puguin venir, dels.
futurs, i com no tenim el do de predir en el futur ni vocació d'endevinaires ni llegim en el demà — més difícil de penetrar que aquestes lectures
de les quals se'ns parla a través dels
cossos opacs —, ve't ací perquè renunciem a una cosa i altra, per bé que,
en fer-ho, o en no fer-ho, perdem una
part de la confiança que en nosaltres
han dipositat els que ens creien revestits de condicions gairebé sobrehumanes.
Perquè és així, amics i lectors. La
senzillesa de les gents arriba a creure
que hi ha homes investits de condicions
superiors a les peculiars dels altres
mortals. I això no és veritat.
Hom pot jutjar amb més o menys
exactitud del passat; és completament
gratuit, però, tot allò que hom figui
de l'esdevenidor.
Qui hauria estat capaç d'afirmar, el
dia primer de l'any que correm, ço'que
havia de succeir? Ningú. Tots pressentíem que passaria quelcom. Tots
esperàvem, desitjàvem, treballàvem
perquè succeís; però les nostres esperances, treballs i desigs eren la manifestació enigmàtica d'un anhel que no
sabíem quan ni com s'acompliria. Ara,
sí; ara que tot ha passat, ja podem
enjudiciar i deduir: "d'això" n'ha sortit "allò", de "ço de més enllà" en
sorgí "allò altre"; però podem dir-ho
ara, quan les pàgines de la història han
registrat els esdeveniments.
Per això mateix, resumir el passat
és tasca relativament fàcil; penetrar
en els misteris del futur és labor sumament difícil. Cada hora. té la seva
inquietud, el seu afany; i les inquietuds i els afanys de les hores més properes a nosaltres no s'assemblen als
afanys i a les inquietuds que sentirem
«n aquelles hores ja més llunyanes.
N * obstant, cal pensar en l'esdeve-
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nidor. Cal investigar-ne els misteris.
Jis potser la qualitat que més diferencia l'home del nostre avantpassat troglodita, el morador de les cavernes
L'home de les edats prehistòriques
vivia per al moment. La seva inquie
tud no anava més enllà del temps que
passava entre l'eixida i la posta del
sui. El "demà", aquest demà que a
nosaltres ens inquieta tant, a ell, al
cavernícola, no el preocupava gens ni
mica. Era una cosa sense significació,
sense contingut; era el no-res; per a
ell no tenia sentit, no existia. En canvi, per a nosaltres és una obsessij que
portem en el més íntim. Es això un
bé? Es un mal? Dilema angunio?, la
seva resposta no pertany al món conscient ni al subconscient. Concerneix
únicament a la realitat prosaica de la
vida. Existí l'ahir, existeix l'avui, com
existirà el demà; i és igual que l'home
s'hi oposi o no; existeix, i prou.
Cal, doncs, que ens posem a tio amb
aquesta realitat. Ahir férem ço que
poguérem i sabérem íer. Avui fem ço
que podem i sabem. I d'aquests ahir i
avui treurem els ensenyaments de ço
que hàgim de fer demà. Pitjor? M i llor? Qui sap! Estem tips d'afirmar
que en el successiu no caurem en les
errades passades. No obstant, com la
"tornada" en la música, cada dia hem
de penedir-nos d'una equivocació nova
L'únic real, l'únic positiu és que el
món marxa, que la humanitat camina,
que el progrés augmenta, que la cultura es generalitza, que els homes ten
deixen a què damunt la terra la justícia i la fraternitat siguin les que governin els destins dels homes i deh
pobles, i l'ànsia de superació moral de
la societat sigui l'aspiració suprema i
el tresor magnífic que desvetlli les ambicions dels que sempre, sempre foren
esclaus.

pels que no l'han pogut veure —Nakens, "Fray Gerundio", Litràn, etc.
pels que treballaren per ella i eren els
nostres companys de camí i moriren
com Moisès, al llindar de la terra d»
Canaan.
Pobreta i esguerrada com és, la República actual, ells l'estimarien també,
perquè foren els seus pares i coHabo^
raren activa i eficaçment en la sev»
generació.
Potser és més filla d'ells que nostra. Qui sap si els defectes que te són
nostres, i les virtuts d'ells.
Sigui com sigui, esforcem-nos toti
a millorar-la. Es aquest un homenatgí
que devem, un deute que tenim amb
els que caigueren en la lluita, i ús
l'hem de pagar.
Pare d'un fill no és el qui el crea,
ans el qui el cria, el qui el conserva.
Conservar és engendrar una mica çl
fill cada dia, donar-li vida quotidianament, viure per ell.
Considerem la República com una
filla nostra, i no l'abandonem ni l'explotem.
Qui viu d'una filla és un malvat.
Qui l'abandona, la perd.
I si la perdíem, sabríem el que val,
amb llàgrimes de sang hauríem de plorar aqueixa pèrdua irreparable.
ÀNGEL SAMBLANCAT

ÀNGEL PESTAÍÍA

Els çfue no l'iian vist
L'actual República espanyola fa pena als que la veiem molt menys perfecta del que voldríem i del que la
somiàvem.
Encara, però, en fa més, de pena.

ELS CONCURSOS DE BELLESA
"Primer premi de majordones."
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E L SOMMI D'UNA N I T D ' H I V E R N
U N TROS DE N O V E L L A
A ciutat dorm. Plou i fa
fred.
El son de la ciutat
és profuiíd, la pluja
persistent, i el fred intens.
Els carrers tenen
una tristesa vaga, l'aigua que cau, melòdica, damunt els sòls, murmura una
salmòdia confusa, que encara fa més
somnolenta la solitud nocturnal de
ia ciutat submergida sota els plors dels
núvols.
Damunt els paviments xarolats, hi
ha les taques lluminoses dels fanals encesos, que brillen macilents entre mig
dels safirs pluvials, com volves de colors que la pluja sembla diluir.
Els establiments nocturnals han plegat tots; sense les seves façanes fosforescents, la ciutat sembla més tiista,
més freda i humida. De tant en tanc
aquest encantament és pertorbat per
algun automòbil que passa fugaç, com
un malastre que fuig xiriguejant per
les vies de la ciutat deserta, per aigun
vigilant que tusta amb el seu bastó la
terra, cop sec que ressona arreu, com
si els vigilants dels altres carrers, responent a una consigna, anessin picant
després d'un l'altre, fins no oir-se,
i quan no, pel xisclet esperitat del tren
que es perd allà lluny, com una exhalació en la quietud de la nit.
Els barris baixos d'aquesta ciutat
somorta stota el xàfec, són estrets, tortuosos i fètids; allà la nit és més fosca,
la pluja hi barboteja i el fred és més
cruel. Són carrers que hi viu gent pobra i humil, els carrers on es recull la
xurma i en els quals els miserables
cerquen refugi.
Es una barriada barroca, llòbrega i
sòrdida, emboirada de misteris i misèries; aquests carrerons, quan no plou,
sempre estan plens de gent estranya.,
mal vestida i bruta; aquests bigarraments fan suggerir les causticitats policíomes de Goya.
Avui, amb el fred que fa i aquesta
pluja que ha començat a les sis dc
la tarda, ha fet que tothom romangués en els seus aixoplucs miserables:
arribada la nit, trista i freda, els ha
acabat de condemnar del tot dintre el
baf immund de les hordes i l'isolament tenebrós d'aqueets barris, que

han agafat qualitats d'aiguafort, amb
el renegar dels canalobres, que escupen
aigua a raig fet damunt les llambordes
descalces, els fanals orbs, escletxes dc
llum als bordells, i alguna dona que
espera estàtica suta un portaló obscur,
voltada d'ombres vagues...
Sota duns porxos ofegats per la
foscor es fonen dues ombres que es
mouen com unes taques; són un home i una dona, dos éssers miserables
que s'han refugiat sota aquell sostre;
un no es coneix de l'altre; tots dos s'hi
han trobat ensems, no s'han vist el
rostre i no s'han dit res. Ell és un vagabund, un rodamón, un home que
viu al marge de la vida quotidiana dels
altres homes; ha trepitjat tots els camins, ha comptat tots els estels del
cel, bo i anant per les carreteres; ha
tastat el pa de tots els pobles i el vi
de cada terra; a l'hivern, el foc de les
llars caritatives i el jaç de les cabanes;
a l'istiu, el gust de totes les fruites i la
frescor de les fontanes; camina sempre; no sap mai on va, i descansa on
li plau; porta una branca a les mans
i un sac al coll; té la mirada vaga, clara
com el cel, el rostre color d'aram, circumdat per unes barbes negres i embullades; entre mig d'aquest veüutat
que se l i arrapa per la faç, com bordons esmaltats, apareixen els seus llavis carnosos; la visera de la gorra,
caiguda fins a mitja cara, li ombreja
el poc semblant que sobresurt de l'espessor de les barbes i de la cabellera;
aquesta li cau abundant damunt les espatlles, abrigades per una manta esparracada; té un aire generós i una
veu apagada, grata d'oir-la.
Ella és una dona que no sap els
anys que compta; és baixa i va mal
fardada; un mocador negre li estreny
el cap; d'entre les grenyes que s'escapen de la lligada, es desprèn i'òval
breu i suau del seu rostre demacrat i
trist; la seva boca és un esquinç, i a
les Vores d'aquest estrip encara hi ha
uns fils de sang que fan de llavis; els
ulls enfonsats li fan fosc l'esguard,
ella sols sap que és jove perquè de vegades dintre seu sent remoure's instints humans i perquè el seu organisme encara escup humor roig,
Es una desgraciada, una infeliç, com
,diu ella mateixa. Una depressió moral

primer, penes i misèries després, dolors i sacrificis per guanyar-se uns
sous, indigència, indiferència a la vida
i més tard repugnància, misèria, aban
dó, caiguda miserablement a la vergonya de demanar almoina pels carrers, traüllar i més traüllar per aquest»
món de Déu cercant empar; no res,
una xacra més; ara viu enfonsada,
però llOrada, ella encara no és una
perduda, una qualsevol ni vol ésser-ho,
encara que aquells carboners del moll
s'ho proposin; demana tantes vegades
al cel que l'empari, que fins i tot s'ho
creu, que l'empara.
Tant ella com ell s'han trobat sota
d'aquells pòrtics per aixoplugar-s'hi i
passar-hi la nit indulgent; ell, de pas
per la ciutat; ella no ha fet cap calé
per llogar una màrfega en les cases de
dormir que hi ha per aquells carrers.
Cada u per ell s'ha ajaçat sense dir se
un mot; segurament que s'han adreçat
una mirada a través d'aquelles tenebrositats; ambdós jeuen amb el cap damunt el seu farcell, arraulits, cercant
escalf en les desmarxades parets dels
rústecs porxos.
Tots dos han pensat el mateix mentre esperaven que la son els tanqués
els ulls i , ambdós, en la penombra
s'han forjat la imatge de cada un
d'ells.
El vagabund ha vist una dona suspesa a l'ombra i abrigallada; sòls en
veia les faccions llatíerades, d'un rostre macilent. Ella, en canvi, ha vist
un home alt, prim i escardalenc, amb
uns ulls negres com la nit i brillants
com estels. —Qui deu ésser? — s'han
dit ells mateixos. — Sapigués — pensaven a l'hora—d'on vinc, el que faig,
qui sóc.— I aquestes elucubracions no
els deixaven dormir, el mig lleu soroll que feien turmentava el seu pensament i rio els deixava tancar els ulls.
Per fi ell, més interessat, trencà el
silenci.
—Quin fred!
Després d'un instant, en una veu
tremolosa, respongué ella:
—El fred, rai!; la pluja. „ la pluja ..
—Si no fos la pluja, qui sap on
pararia — afegí ell, amb aquella ven
seva tan dolça i apagada i com si parlés tot sol.
—Heu de marxar, potser?
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El silenci fou profund, i l'interrogat s'incürporà per dir:
—Sempre marxo, jo.
—Que no sou d'aquí?
—Sí! — contesta el llarg de camins secament, i cont'nua: — I vós?
—Jo, també; però avui la pluja no
m'ha deixar fer el llit, ja ho veieu
—Que esteu malalta?
—No n'he estat mai.
—Jo tampoc.

Regna un breu silenci, sols es sentia el remor de la pluja. Ell insistí:
—Sou sola?
—No tinc ningú.
—Com jo.
—Però vós sou un home.
Aquesta vegada la pausa fou llarga
i eloqüent; a fora l'aigua queia abundant i descompassada i portava una
remor confusa i cançonera a l'interior
d'aquelles hospitalàries voltes, remor
que tots dos escoltaven pensatius; ell
tenia els ulls fixos a un sot d'aigua
tèrbola que bombollejava contínuament; ella bbria els ulls per poder
veure bé aquell home que li feia companyia. Uns mals pensaments tenien
presonera la mirada del vagabund al
toll d'aigua bruta i inquieta; l'haver-se
recollit allà, en aquell forat, amb una
dona sola, que no era de ningú, féu
que el seu cap comencés a rumiar coses i més coses; dins el clot inundat
per l'aigua es reflectien les seves ca-
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bòries, i do mica en mica anava sentint una quimera que el desvetllava i
li desentumia els muscles; els seus llavis, amagats sota els pèls de la barba,
sabrien i es tancaven per pronunciar
silenciosament les paraules que la seva
imaginació forjava; apartà l'esguard
d'aquell sot d'aigua i el posà damunt
la tossa que feia el cos de la dona;
portat per una baixa fal·lera, anava
atansant-s'hi, fins que amb una mà

tocà els plecs de la roba que la cobrien; va romandre un instant quiet;
treballosament i amb molta cura passà
suaument la mà per damunt les espatlles de la desgraciada, que no va moure's al contacte i al pes d'aquella mà,
perquè estava endormiscada; ell continuà l'assaig en no ésser rebutjat, i
arrambant-se a ella, li estrenyé les cames amb els seus genolls; ella es despertà, i en sentir-se aquell home al
costat, va incorporar- se per fugir d'aquell empresonament, dient: —Què
voleu ?
Quedà sorprès el mal intencionat dc
l'harmonia amb què li deia aquelles
paraules, i tota aquella mala passió
que el va arrossegar fins a ella, semblava esvair-se-li.
—Què voleu—tornà a dir ella, amb
aquella veu manyaga.
—No res... M'he trobat aquí sense
dar-me'n compte-digué tot quequejant
i per sortir del pas.
70
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—Teniu fred, veritat?
—Molt—digué ell._confÓ3.
—Els pobres no podem fugir-ne-afegí ella candorosament, sense moure
el cap del coixí.
El rodamón no sabia què dir ni què
fer. Si apartar-se, 0 romandre al costat d'ella... S'hi trobava tan bé ja, que
li hauria sabut molt de greu ésser tret
del seu costat; ella no va fer-ne cas,
d'aquest incident; ja hi estava acostumada, de les cases de dormir, on ea
jeu entre mig de tanta gent desconeguda; i la seva bondat la tenia ben
lluny dels vils propòsits de l'hoste.
De mica en mica, tornaren a escalfar-se els polzes d'aquell home i a enfebrar-se-li la testa, fins a bullir-li
una confusió d'idees perverses, que les
sentia saltar dins el cap, com aquelles
bombolles que la pluja produïa en
aquell clot entollat, i retenint tota
aquelh quimera Com un glop de sang
a la boca, la hi començà d'insinuar amb
paraules uoniques, que ell guardava,
apreses pels camins del món, suggerides en aquests indrets que la natura
es complau a obsequiar l'home amb les
seves be'ucses i que sorprèn amb ses
meravelles l'ànima de l'ésser més tosc.
La luxúria posava calor a les paraules i la veu eixia com una remor
grata, que ella escoltava embadalida;
en ell no s'estroncava aquell enfilall de
paraules escollides; àdhuc s'estranyava
que pogués parlar d'aquella manera,
sense preocupar-se per abocar a l'orella d'aquella dona la seva il·lusió.
Com li era grat escoltar aquell home !; quines coses li deia!; mai ningú
no li havia dit res tan bonic, en veu
baixa, a cau d'orella... A través de
l'oració suggestiva que barbotejava
l'errant, se l i reflectia en el fons obscur llurs imatges, panorames de pessebre, esclats de llum, estels que queien a les mans del pobre i es tornaven
monedes d'or; una caseta blanca i pe •
tita al peu d'un camí vellutat de flors;
una llar polida, embalsamada de flaires muntanyencs, música de petons...
A i ! que n'era d'encisad'or, tot allò!;
com dringaven aquelles paraules; àdhuc es retenia cl respirar per no interrompre aquell cascavelleig de fantasies... El rústec rapsoda callà per
esperar l'efecte que havien produït les
seves paraules a la imaginació d'ella;
en veure que no desplegava els llavis,
insistí per no perdre la presa; i amb
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un abrandament lasciu, morbós, continuà.
Aquesta vegada la imaginació d'ella
s'exaltava, l'ànima se li encenia, fins
arborar-se pel goig de gaudir.
Aquelles coses que ell a ella li contava tan apassionadament, bé prou sabia que havien arrodonit el seu propòsit, i deixà caure febrosameni. els
seus llavis carnosos damunt les galtes
enceses d'aquella dona; aquell bes despertà en ella tota la passió continguda
sota la seva pell, com una esgarrifança.
i girant-se, posà els seus llavis prims
i llargs a l'abast dels del vagabund;
els replecs de la pell i de la carn dels
dos es fregaren amb delectança, i una
simfonia de besos es barrejà amb la
remor de la pluja...
—Quina nit més feliç!—digué ella.
—T'estimo!—respongué ell amb la
seva veu mel·líflua.— Quan claregi.
marxarem tots dos junts, i tu veuràs,
per aquests camins del món, com és
bonic viure; a cada revolt, la natura
ofereix espectacles meravellosos que no
has gaudit mai, segurament , i quin poble no cjrà que tu i jo n'o trobem una
casa per començar de nou la nostra
vida!; tu ets jove i jo també; qui sap
si la providència ha volgut que ens
trobéssim per ajuritar-nos; la nostra
vida és començada, doncs; jo sóc per
tu, i tu per m i ; veritat que em vols?
— S í ! La providència ho vol així.
Les dues boques tomaren a juntarse apassionadament i els dos cossos
s'estrenyien alhora com si lliguessin
un pacte sagrat.
El! va veure el mtoment oportú de
consumar els seus vils propòsits, i
amb molta manyagueria s'incorporà
damunt d'ella i instintivament donà
curs a les seves baixes quimeres...
Dues llàgrimes lliscaven per les galtes d't-lla, que es van fondre amb l'aigua de la pluja, i aquesta queia persistent com si fos interminable...
* * *
Les primeres clarors matinals tenyirei. les- foscors de la nit, i per uns
núvols esquinçats entrava la llum del
dia.
La ciutat es deixondia i havia cessat
la pluja; domençava un jorn nou, optimista, lluminós, alegre.
Aquella dona despertà; tot seguit
cercà el seu company; al seu costat
no hi havia ningú.
El vagabund havia iftarxat.
BALDOUER X I F R I
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SUBURBIANA
AGA»ÓS p«is suburbis
solitaris de la gran ciutat. Ell es sentia immensament sol i desemparat. Quina força
el feia viure a desgrat
d'ell? En aquells moments, com en
molts d'altres, res no havia existit per
ell. .jQuè li importava el seu passat?
Les cascs que miraven, la poca gent
que passava, la nit; no sabien pas qui
era ell.
Però, és que ell era alguna cosa? Es
trobava sol, una solitud afrosa l'envoltava; trobava el món absurd. Aquells

carrers existien realment? Els seus
ulls l i deien que sí, però no hi havia
entre ells el menor corrent, eren com
absents. Sols existien per fer la seva
misèria més tangible. Tot li era indiferent, no hi havia ningú en aquella
ciutat que el conegués. H i havia anat
per atzar, com una ombra d'un altre
home que s'havia quedat en llunyanes
terres. Ara el seu pensament no li funcionava pas per trobar una solució,
una sortida d'aquell estat de depressió.
Sols amb un ritme pausat, implacable,
monòton, la idea de la seva solitud l i
martellejava el cervell. Trobava un
plaer morbós en considerar la seva
desgràcia, i es compadia d'aquella desferra quo era ell.
Inconscientment, els tortuosos carrers.el menaren a les vies cèntriques i
concorregudes de la ciutat. La riuada
humana se l'endugué amb el seu corrent invencible.
La gent l i passava pel costat, atrafegada, de pressa, insensible al seu
pa.». Però, què «ra «U, en mig d'aquella
7ï

multitud? Per qui havien de fisar-se
en aquell ésser alt i escardalcnc, on
aquells ulls immòbils, traspassats pel
dolor? Tothom feia sa via. Tothom
tenia els seus quefers, algú que e!s esperava; tots eren el centre d'un petit
món per ells tots sols; tots tenien uns
éssers que els estimaven o que els odia-,
ven; tenien unes enveges, uns amors,
unes ambicions... i ell no. Ell era sol.
Ara la seva solitud se li aparegué tangible, material. Els ulls se li humitejaren i les llàgrimes li c-emaren la cara. Clogué els punys amb ràbia i es
pregu.itava per què existia, per què no
era mort encara? En aquells moments
pensà que era l'encarnació del no-res,
i fugi corrents de la gent insensible al
seu dolor.
Altra vegada els carrers foscos; volgué pensat, agafar una idea, mirar
què calia fer. Encara era jove. Calia
fer quelcom, ésser alguna cosa... Però,
no era sol? Per què havia de fer res,
per a qui? Era sol, sol. Una solitud
afrosa sense fons, tornà al seu cervell.
Un remolí furient li tragué les idees
com cada vegada que havia volgut
pensar.
Una dona es posà de cop davant seu
i, amb moviments finuosos, la seva
figura tètrica, gastada, li barrà el pas:
—Vols venir? Anem. Per què estàs
trist, imbècil?
La volgué apartar amb un moviment enèrgic, furiós. Ella insistí. Restà
parat. La sentia realment? L i oferia
el seu cos, l i prometia la felicitat, el
paradis. Anà amb ella farient, agafat
com un nàufrag a la felicitat que li
venia. Va rebregar aquell cos que era
seu, que era l'única cosa seva que li
restava, amb un frenesí foll, furient.
aferrant-se amb ràbia a l'última es- .
purna de vida que tenia. Sobre un llit
mercenari gestà en una carícia salvatge tota la seva força, tota la seva vida.
—Què fas? Ets boig?
Les paraules d'ella l'enfolliren més,
el feren tornar en si. I , davant dels
ulls de la dona, que l'horror havia glaçat, reboté les últimes monedes que ! i
restaven. Esperitat, foll, anà fins a les
aigües del mar, saturades de lluna, que
dibuixaren uns cercles deliciosos, sobra el seu co« ja submergit.
JABSTS PLA PALLEJÀ
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MORRÀ

Tossuts, vora el mar,
juguen a la morra,
els ulls fit a fit
els peus dins la sorra.

I criden més fort
amb les mans alçades,
mentre que en sos pits
baten les onades.

Són dos rematats
de la bogeria
que han fugit del mur
quan la nit venia.

Ja els arriba al coll,
i ells, el cap enrera,
els braços més alts,
i amb bramuls de fera'..

I ni esment han fet
de què el mar roncava,
i l'han despertat
mentre reposava.

Mes callen de cop,
amb l'aigua a la gola;
després sobre el cap
l'onada rodola.

Ja es torna espatllut
i amb malavolença,
regirant-se al llit,
cap a ells es llença.

I espurnen sos ulls,
i encara amb dalera
es mouen les mans
endins la bromera.

Ja els envolta els peus
de l'aigua escumosa,
ja l'aigua va amunt
bullint rabiosa.

La mar al matí
ja en son llit dormia,
i dos morts han dut
a la bogeria.

I endavant va el foc,
que el joc no s'atura;
ja amb l'aigua a genolls
ja a ran de cintura.

Els ulls esgarriats,
les boques badades,
estesos els dits
i les mans alçades.
ÀNGEL GUIMERÀ
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L'estranya aventura d'un peix civilitzat
(Conte)

üüft regada era un home que tin- alegria immensa! el lluç vivialü... i , pularitat, pel seu descobriment, l i refué una idea genial: civilitzar un peix. per tant, ja estava domesticat.
cava que tan aviat s'oblidessin de lei
Era aquest home un pacient pescador
—Sembla mentida!—exclamava l'in- seves habilitats i , incitat per l'afanj
de canya, que la seva afició l i suggerí ventor del procediment, en el grau de què es parlés d'ell, va proposar-se
aquesta cosa tan original.
màxim del seu entusiasme—; 'sembla fer parlar aquell peix extraordinari.
Ve't ací, doncs, que un dia emprèn mentida que existeixi una criatura hu—Si abaas — es deia — parlaven
uns pescadors de trema, amics seus, i mana que hagi pogut dubtar del meu les bèsties, per què no poden parlar
els diu:
descobriment, tan palpable, dc domes- ara, que fins parlen els aparells d i
—Escolteu: el dia que aneu a pes- ticar un lluç, quan n'hi ha tants que ràdio i les pel·lícules del cinema? Si
car, aviseu-me, que vull venir amb neixen domesticats!...
avui ni ha tantes persones que noméb
vosaltres.
Tot seguit corregué a comprar-li un diuen bestieses, potser jo trobaré una
— I això? Que ja has avorrit la collar i una cadeneta.
bèstia que dirà coses grans.
canya?
Aquesta vegada el propòsit del peiDe content, no cabia a la pell; fins
—Mai!!! Es que haig d'escollir un s'havia omplert un xic de galtes, dc cador fou motiu de molts comentaris;
peix que faci goig, per domesticar-lo. tan satisfet com estava; anava més or- però ningú no gosà burlar-se'n.
— I ara!
gullós que un xicot pobre al costat
El nostre heroi, tossut com era, esgotà tota la seva paciència; i amb mol—Res. Deixeu-me fer, i ja ho veu- d'una promesa rica.
Els seus companys de pesca foren tes penes i treballs, arribà a fer-li proreu.
els
que quedaren més sorpresos; tots nunciar alguna vocal; després el conArribà el dia escollit per anar dc
pesca, i ja em teniu el nostre amic ben s'admiraven d'aquell veritable prodi- fegir ja no li fou tan difícil, i a l'últim
disposat, amb un cubell d'aigua, dalt gi... i ell, tris, tras, tris, tras, presum arribà a parlar amb força correcció.
que presumiràs.
S'havia hagut d'esprémer tant el cerd'un carro.
Mes, com en totes les coses, el nou vell, el pescador, que els cabells se l i
Ja són al riu. Es preparen. Pesquen.
El pescador de canya fa la tria, escull es torna vell, i ja a penes ningú feia havien tornat completament blancs.
Un dia el lluç es dirigeix al seu amo
un lluç admirable, i el porta cuita-cor- cas del peix civilitzat. Enllaminit com
rents -a dintre el cubell posat a posta. estava l'home del peix de la seva po- i li diu:
— I ara, què li faràs a aquest peix,
per domesticar-lo?
—Es molt senzill: de moment, el
deixaré aquí dintre, i en el precís dia
que faci tretze, li trec un got d'aigua,
a l'endemà un altre, i així successivament; d'aquesta manera l'aniré acostumant a viure cada dia amb més poca
aigua, fins que s'arribi a quedar sense
ni una gota en el cubell. I aquest lluç,
que ara el veieu tranquil, vivint com
el peix a l'aigua, d'ací uns quants mesos es passejarà al meu costat subjectat per una insignificant cadeneta.
Els seus companys, en sentir-lo, esclafiren a riure amb estrèpit, burlantse dels seus propòsits, creient-lo foll.
Però el descobridor del peix civilitzat ni va molestar-se; anava confiat i
estava segur de l'èxit de la seva enl·
presa.
Passaren els tretze dies, i un got
d'aigua .fora del cubell...; passà un
mes, i ell da-lü, amb constància... Als
sis mesos, el cubell quedà sec i . . . oh!
—La República és com el vi; no s'ha de beure massa de pressa; si no, fa mal.
iimmimmiíiiiiiiiiiiiiiiimmimiiimmiím^
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ATENUANT
—Senyor jutge, tingui en compte que al
meu tret li entri per una orella i U lortí
per l'altra.

—Escolteu, vós que heu tingut la
mala pensada de dur-me al món dels
homes, separant-me d'allà on jo vivia
feliç, al costat de la meva Uusca i els
nostres fillets, dec agraír-vos tan sols
!'haver-me ensenyat a parlar; així, ara,
podré explicar-vos els meus desigs.
—Digues, què vols?
—He conegut moltes peixes, que,
trobant-se en la dissort de perdre llur
mascle (agafat a l'ham d'algun pescador sense entranyes), es llançaren en
braços del corrent, que se les enduia
riu avall, i eren engolides per la gran
mar d'aigua salada, i així oblidaven
les penes llurs. Qui sap si la meva ha
fet el mateix! Per això jo voldria demanar-vos que em portéssiu a Barcelona, arran de mar, que potser l'atzar
em permetria que veiés la meva Companya estimada, i llavors l i diria:
"No temis ni pateixis per mi, que encara visc, si bé d'una manera ben diferent de vosaltres..." I tal volta les
meves paraules aliviarien les seves tribolacions. Ja sé que és difícil acunseguir-ho; però no essent impossible, es
podria provar. Es l'única esperança
que em fa viure! Bé podríeu accedirhi, ja que m'heu fet servir d'esquer
per conquerir la vostra popularitat.
Aquell animaló parlava amb tant de
sentiment, que enterní el seu propietari i nO pogué negar-li la mercè que
li demanava. Ell ja temia, no obstant,
perquè anar a Barcelona és un xic
perillós. A Barcelona hi corren molts
lladre£©ts, i. si li robaven el seu peix
estimat) conv.l'enytuaria! Vellet com

L A T 0 R R A T X A"

era, no podria pas suportar el disgust
que li ocasionaria el privar-lo de posseir aquell peixet que era la seva il·lusió!... Tant i tant tornà a pregar la
pobra bestiola, que determinaren fer
un viatge a Barcelona.
Amb més por que alegria, pren bitllet per dos, i pugen al tren. Aquest
arrenca. El peix té un ensurt en veure que la terra li fuig tan de pressa; l i
rodà el cap i fins va perdre la paraula, que, per sort, recobrà aviat.
Sense cap altre incident arriben a Ciutat. Tota la gent quedava estranyada
d'aquell fenomen, de veure urt peix
fora de l'aigua, viu, i que sostenia amb
son amo una conversa molt animada,
donant-se mútuament mostres de gran
afecció. Els burots se'l miraven amb
un pam de boca, i no sabien si fer-li
pagar drets 0 no; i amb aquestes meditacions se'ls va escapar algú que havia de pagar-ne.
Caminaren . fins al port, amb una
gran gentada al seu darrera, que els
seguien en actitud contemplativa.- Co
mençaren a passejar-se amunt i avall,

REFLEXIÓ
—Es veu que la craii només dóna sort
als capellans.
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NATURALESA MORTA
Un nou bolet no massa recomanable.

arran de l'aigua, i havíeu de veure el
pobre peixet amb quin neguit mirava
al fons del mar, cercant qadcom que
no trobava, i tot era saltironar i fer
esforços, per veure més lluny i més al
fons... i ca! H i passaren gairebé tota
la tarda. El peix ja desconfiava. Cansat de saltar i forçar la vista, es sentia
aixafat, i quan l'home (que no li havia dit encara una sola paraula, per
no distreure la seva atenció) es disposava a proposar-íi el retorn... de cua
d'ull veié que de l'aigua saltava un
peix que sortia en l'aire i tornava a
caure a dintre; el peix domesticat obrí
uns ulls com unes taronges; el peix
de l'aigua féu un altre salt i . . .
—Oh!!! — el peix domèstic féu un
xiscle (també havia après de xisclar).—
Aquell peix que saltava dins del mar
no era un peix: era... una peixal, era
la parella del dissortat peix civilitzat;
aquest ja no va estar més per orgues.
Vingti botre bo i volent llençar-se al
mar! a les aletes de la seva femella!!
L'home lluitava, ho Volia impedir a
tota costa; estrenyia enèrgicament la
cadena que el peix portava lligada al
coll, i sentint fallar-li les forces, li
vingueren ganes de plorar.
La llusca féu un tercer salt! Ah!
el peix mascle ja no pogué resistir
més i , donant una forta estrebada, es
llançà al mar, tot arrossegant amb ell
el seu domador...
—Xappp!!!...
Uns mariners corregueren a salvar
l'home, i ho aconseguiren; però ell
tan sols demanava, desesperat:
—El peix!... E l peix!... El meu
peixet, que m'ha fugit!!!...
I el peix, pobret!, s'havia ofegat.
LLOHENÇ ÇANS'S
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PRIMER DOL
Crida en la nit l'infant son primer dol,
perquè li han amagat la font de vida.
Arrenca un plo', en la nit, sense consol.
—Què has fet de la dolçor del teu pit, dida?
Perquè avorrís el pit, l i han embrutat
amb la pols del senet, tan amarganta.
I dolorosament meravellat,
el pren i el deixa, i mira, i se n'espanta.
—Què has fet, dida? Què has fet? Estic perdutI
A i , braços que em teniu! Adéu-siau!
A i , dolça tebior del pit suau,
que contra de tot mai m'eres salut I
Per què ara te'm fas avorridora ?
Com ha estat això, dida? Com ha estat?...
I es redreça l'infant, desesperat...
La dida gira el rostre, com traïdora.
Mes ell li pren el rostre i l'hi espia...
—Dida! Dida!... I para en sec el plor,
i una mirada d'home que es malfia
als ulls li esfulla la primera flor.

XONJUGÀL
La fter de l'abraçada ja ha granat
i ets com el cep que duu la dolça carga:
tota tu t'has estès i reposat
com ple de pàmpols el sarment s'allarga.
Com en una visió misteriosa,
ta mirada sovint fixa s'extàsia:
la teva mitja rialla és majestuosa
i en la beca et floreix plena de gràcia.
En el teu si fecond, què pot haver-hi,
que et llença una llum viva pel semblant?...
Els dies són comptats del gran misteri.
Oh dona, do'm el fill que estimo tant!
•JOAN M A R A G A L L

7»
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SILUETA
Passa el vent esbojarrat
fent banderejar les branques,
espolsant-ne les flors blanques
que un cel de plom ha nevat.
La claror que fa la lluna
rera el núvol mal teixit,
deixa molt poc aclarit
cl camí; la vall és bruna,
pro es delinia, pren relleu,
cruixint la neu matxucada,
un' ombra que alça bravada
de basardes dins la neu.
Seguim-la: fuig del camí,
davalla a la torrentera,
posa els peus a la passera
que fa la soca d'un pi,
i s'obre sense trucar
una porta cspellifada.
Des la cova mal forjada
un crit aprèn de volar.
Es desperta un infantó,
s'ou un renec estentori,
i finalitza el desori
la música d'un petó.
Rera uns moments de deliri,
l'intrús s'esmuny nit enllà.
El zèfir que passa ufà
té un fort regust de presidi...

\
X*'**
E L P R O C E D I M E N T D E L S ATRACAMENTS

J. COSTA I POMÉS

B l ««nyor Bona Pe va a canviar un bitllet a un

L'ALL

—Si em treuen, em faré diputat.

L'all del qual anem a parlar-vos no
és aquell all anglès que s'escriu amb
H, sinó l'all català que creix al ramp
de Tarragona, a Tortosa, a Vilafranca del Penedès.
Tampoc no pensem fer d'aquest
breu escrit una conferència agrícola.
La nostra intenció no és de parlar-vos
del cultiu de l'all ni del terreny més o
menys a propòsit per la seva creixença
ni de les seves qualitats profilàctiques,
no; nosaltres volem parlar de l'all sota
un altre aspecte; volem parlar de la
seva pudor.
Nosaltres «om gairebé uns devots
de l'all. Ent agraden l'alüpli^ le» eam7«

íaines, el pa torrat i la "bouillali
se" amb un puntet d'all. Però no
altres ens lliurem a aquestes meag
quan sabem que no podem ofend
ningú amb el nostre alè. Ho fem qu
no hem d'anar de visita o al despatx;
quan tenim tot el dia per nosaltre»
no hem de tractar amb la gent.
Llavors, en la nostra intimitat,
la de la família si voleu, mengem
i si durant el transcurs de la nost
digestió se'ns escapa un sospir (var
la paraula), sabem que la nostra
pansió flairosa no ofendrà, perqtl
l'atmosfera ja estarà atapeïda de 1''
lor d'all. Ultra això, «n família. k

ALMANAC

DE

-L'ESQUELLA

DE

LA

T 0 R R A T X A"

ANY

1931

TOLEDO
Oh, el pont d'AlcinUra, Toledo rclk,
1« que cl Tajo amb ses aigües emmiralk,
forjant l'acer que ha traspassat la malla,
i ha fet, pels camps, la perforanta rella.
El teu conjunt artístic meravella:
finestrals, capitells, altars de talla;
arcs tapiats; a trossos la muralla
i qualque plat d'aràbiga vaixella.
En places i carrers tota hora hi brilla
dels alts cloquers guspirejanta agulla;
desembeinant, si el transeünt perilla,
l'espasa de demasquinada fulla;
—1 amb «k dinars de l'abonamant dal
Liceu, què an faràs?
—Em compraré un auto 1, ai ma'n ••-

mes, la Casa del Greco no trontolla,

quan la gent, admirant-la, es queda folla.
S^VADOR BORRUT I SOLER

bron, un ugneà.

M pot permetre certes llibertats qut
mai no es permetrà en públic.
Amb sinceritat, creiem que hom
hauria de celebrar la festa de l'all.
Tots els ciutadans n'haurien de menjar, aquell dia, i així ningú no podrí*
queixar-se; però que hom, en llevar«e, es trobi amb què el porter, la veïna
del costat, el cobrador del tramvia, alguns companys de treball i certs clients
es desdejunen amb una cabeça d'alls,
n'hi ha per avorrir l'all i la ceba i tot!
Francament, itó és gens agradable
parlar amb una persona la qual, cada
vegada que obre la boca, llença una
bafarada d'all que et deixa mig "groggy". Quan això s'esdevé, nosaltres
pensem en els gasos àsfixiants, en les
caretes protectores, en els pots de Ootó
fluix.

'4

Són molts els adeptes de l'all. Abracen tota l'escala social, sense distinció
de classe». Put la marmanyera i la 9enytora; el menestral i el pixatinters;
la minyona i la "nina bien"; el ric i
•3 pobre; tot* puden.

0

Bé, allòfils, bél Mengeu all. Mengeu-ne tant com vulgueu; però, si mé*
no, per educació, quan parleu amb una
persona, gireu la cara, per tal de na
•f#ndr#-lB amb £ Tostrc alè pudent.

». 0

«AKTEUftUI

DIVORCI
—Vostè també n'és partidari? Qua éa casat?
—M», Maror; però taa caaarjp... ai trobí*
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Totes les celebritats
impreseionen en
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disco»

La voz
de su amo

M O R E R A
Cualidada»

del PONCHE MORERA

Bebida selecta y exquisits que cumple lasexigencias del més refinado paladar y dado su aroma,
es un delicioso nóctar Tiene cualidades carminativas y digestivas, pues en su composición entra
una selccción de plantas que desde remotos tiempos vienen sancionades por las eminencias médicas. Al paladar, deleita. Al sistema muscular,
tonifica. Al aparato digestivo, activa su función/ a In inteligencia, esliroulfl
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