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MISÜU no VJ arribar a saber ben bé per qué — potser per una
discrepància en la col·locació de les cadires de la sala, potser perqué un diumenge el calé sortí mal colat, — però el cas és
que els components de l'única societat del poble es varen dividir,
acabant, després d'una tongada de sessions (umultuoses í violents, com solen acabar aquesta mena de contrapunts, per
crear una altra societat.
Tol el jovent i una dotzena d'homes reposáis — pels anys, ja
que no pel temperament — passaren a ser fundadors de l'entilal
nova. El cop lou mortal per l'anllga. La baixa de quotes, per una
banda, i, per l'altra, la reclamació de crèdits que cuitaren a fer
aquells dels seus socis que en tenien per cobrar, la posaren ben
aviat en situació de fallida- Un darrera Taltre. els mals averanys
acudien a votatciar al seu entorn.
BLs continuadors de ta societat, barreja de gats vells i de plagues, no s'immutaren iain. Es limitaren a adoptar l'actitud
millor en aquests trànsits: passar ratlla als comptes vells i canviar el nom corporatiu. La simbólica denominació, que els havia
agrupat fins aleshores, de 'L'Amistat-, lou substituïda per aquesta altra de no menor simbolisme i un si és no és irònica: -El
Ptefac*.
Entretant, els altres s'indignaven davanl de procediments tan
expeditius i s'acaloraven amb la discussió dets Estatuts. Finalment l'entitat quedà constituïda i batejada amb el nom de-Ld
Columna •. això darrer tant perqué n'hi havia una que migpania
l'enirada del local on l'inslalaren, com per al·ludir l'escassa consistència de l'altra societat.
A l'endemà mateix els plagues d'·EI Fènix-ja havien trobat
la rèplica. El dibuix del seu segell era format, naturalment, per

L'última paraula, que és la que val, la deien indefectiblement
els d' El Fènix-, la qual cosa tenia desesperats els de 'LA Columna Publicaven aquests uns programes anunciant una -funció
monstre- i de seguida els altres organitzaven per al mateix dia
i hora una funció dc lilelles; preparaven els de -La Columna- un
sorteig a profit de qualsevol cosa I els d'«El Fènix - s'enginyaven
de manera que, a base de subomamenls sempre possibles, posaven
en circulació una quantitat de números duplicats, amb els resultats
dramàtics que són de suposar per cada un que sorlia afavorit
per la sort.
Una de les jugades més sonades els la varen fer per Camestolies. Era tradicional la celebració d una cavalcada, havent sopat, abans de començar el ball. Els d -El Fènix», fidels a aquesta
tradició, es posaren a anunciar amb molla anlerioritat que aquell
any -anaven a fer un vailol-. Això si, no n'explicarien res fins
d darrera hora. La nova produi un sensdcional esverament en el
camp, impressionable com si fos de canyes, de -La Columna-, la
junla de la qual s'apressà a prendre l'acord de -tirar la casa per
la finestra*.
Els d'< El Fènix», de tant en tant, guanyats per l'amistat particular amb algun dels dllr«s, es deixaven escapar un secret. Que
sl tal dia anaren a la clutal el presiden! i el secretari a contractar
una música de regiment; que sl havien encarrega! la direcció a un
eminent escenògraf; que si tenien llogats uns reflectors potenlissims... IF mentre aquests delalls eren revelats secretament, arribaven unes grans i feixugues caixes, que descarregaven milla
dotzena d'homes 1 per guardar el misteri de les quals fins s'oblcnia especial autorització del sargent de carrabiners.
En ser al terç dia de Carnaval, passà la cavalcadd, realment
lluïda, de molt de cost, de L-i Columna-, i al cap de mitja hora
la d'' El Fènix-, constituïda simplement per quatre carros coberts
dc llustrina I porlant cada un una d'aquelles caixes, les tapes de
les quals de tanl en tanl s'obnen per mostrar uns rélols al·lusius
i deixar-ne alçar uns ballets, a la manera de ninots de molles,
que feien pam i pipa.

l'au simbòlica; però, no sortint de les pròpies cendres, sinó sosteninl-se damunt d'una cosa que, per mal dibuixada'que fos, es
veia prou que volia ser una columna.
La normd d'acluadó que resulta d'aquests fels va ser en endavan! la caracleristica dc Ics dues agrupacions. Els de • La C»lumna ', amb jovent i bons ingressos, aprofitaven la més pellla ocasió
per orginittar festes- Balls, conccrls, funcions leatrals. vetllades...
No hi havia manera de poderse queixar dc la junla, que. de tan
activa, semblava que palls de desfici. Els d'-El Fènix-, cn canvi,
no s'hl esleixugaven gens ni mica. Conservaven les feslcs traliciondls i para de comptar, l'erò, per dir-ho gràficament, no es
movien del'agualt, esperant caçar els allresamh l'arma infal·lible
de l'Ironia, molt sovint degererada en sàtira.

I, com que lot arriba, arribà la festa major, amb 1^ parllcularitat, ja que queia en dimecres, de dur la lorna del dissabte que
venia en cap. Segons era de preveure, els dc -Lo Columna
l'aprofitaren, allarganl cl programa amb un concert per abans
dc sopar i un castell de focs a ta nll. Els d'- El Fènix -, que prou
treballs havien tingut per sostenir les festes dels tres dies, no en
tingueren, en canvi, cap pel que feia al dissable. Trobaren un sisrema scnzillissim: completar el programa amb l'dnunci dels focs
i del concert, sense precisar a tàrrec dc qui anaven.
Per compendre bé aquest truc i algun dels altres, convé explicar que els edificis de les dues entitats eren a la placa del poble,
davant per davanl- Així, doncs, aquells acles, organilials
amb intenció dgressiva, quedaven convertits, per l'aclikid fiïn-
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sòfica deb dyredils. en brn apacible 1 aproíliable esbarglmeni.
Una vegada més rs rrprlia rl cas que una canya rendia una
llança, que el poder t la forca eren venculs per ta bona jeia.
1.a placa, en ser l'hora del concert, bullia de geni. A les nombroses taules de La Columna • els uns, a les comptades taules
d'-KI Fénix • els altres, bi havia tot et poble, amb ets inevitables
Torasiers. Era mlural que així succeís per diversos motius. Primer, perquè una de íes peces era un obligai a càrrec del més
famós cornelisla de la rodalia; segon, perqué no hi havia enlloc
més per anar, i tercer, perquè d'una situació com aquella acostumava a soriir-ne alguna bona sorpresa- Els músics anaren executant les composicions del programa, acompanyades de les
converses en veu ben alia dels d'-RI Fènix- i un sovintejat xislxis(-xlsl dels més irascibles de -La Columna-. Per augmentar
aquell enrenou, mitja dotzena de la colla dels plagues s'estaven a
dalt fent caramboles, sortint at balcó mentre no els tocava jugar.
Quan a la fi va iniciar-se ta peca d'obligat, el silenci s'imposà. Cal haver viscut un d'aquests moments per explicar-s'ho.

Pels temps que s'esdevenien aquestes facècies, un obligat consti'
tuia el punt culminant d'una fesla de jiobte. Des de l'instant que
el cornelisla enarborava rinslrament, hi havia tanta quietud qut,
com se sot dir, podia sentir-se cl vol d'una mosca- Orfeu, per
l'eficàcia que la llegenda li alríbucix, devia ser un notable bufa*
dor de cornelf. Sota la fascinació d'aquest instrument, l'auditori
momentàniament s'alliberava dels mals instins, converlint-se en
un anyell tol ulls oberts I orelles dretes. Val a dir, que, acabat, li
revenien amb un Impetu que es desbordava en crits i picaments
dc mans i cops de peu i soroll de tasses I cullaretes.
Doncs, com explicava, el silenci s'imposà, eclipsani-se, amb els
altres mals inslinls, l'odi que es duien les dues sodelals. Enlretnt, el lomrllsta, una mica separat de l'orqneslra, amb una

cama damunt l'altra i el barret caient-li cap al clatell, anava fent
sortir notes i mès notes, movent rinslniment de manera que
semblava que de seguida es dolia d'haver-les deixat fugir I que
volgués percacaHes. F.ls ulls se li extasiaven, com si disfrutessin
d'una visió beatifica, 1 el cap no parava de gronxar-se-li en ondulacions sensuals. Aixt, Iriomfalmenl, arribà a la darrera par; de
l'ohltgal, la de les notes ultra-agudes t ultra recargolades, la
de major lluïment, però, tambí, la de major compromís. La gent,
cada vedada més entusiasmada, aturant-se com aquell que diu
fins el respirar i amb la mirada encastada at músic, |a s'hi lenta:
l*úllim devissall de filigranrs i l'apoteosi.
Però, ai, fragilitat de la glòria humana. En aquell moment de

prova, tanle> vegades sostingut vicloriosamenl, a l'home amb
categoria d'idot li fallà una cosa insignificant, no res, una engruna de buf i l'espifià, tal com ho dic, l'espiftà. Una exclamació
unànime, diversa en intenció, subratllà l'espifiada, seguida d'un
silenci enguníós, glacial
Fou aleshores, quan ningú ho pensava, que la sorpresa brollà.
Un dels billaristes d'- Et Fènix -, que eren al balcó, anava suavúzant mig d'esma la sola del seu taco I ràpidament, amb un gesl
d'exquisida elegància, inclinà el cos per damunt de la barana
i lirà el tiuix al sufocat cornelisla. bo I dienl-li:
- Té, noi: enguixa I
|OAS I'BAPPII
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Us canfres de cavalls pol dir-se que
són, essencialraeni ,
angleses. Per aquesta raó, les que allí
es celebren adquireixen un esplendor
inconfusible, senyalanl-ne el puní mís
all les renomenades
carreres d* Ascot.
Ris gràfics d'aquesles pàgines permeten de formar una
Idea de les que hi
han celebrat darrerament. Importants pels cavalls
i els corredors; ira-

portanls pels premis; importants per
la gentada que hi
concorregué Produïren veritable i
merescuda ressonància. Es de llei
atrgir-hi qur, no solament hi triomlaren els cavalls i els
Joqueis: hi Iriomfaren, taraba, la gentilesa i l'elegància,
que són el marc
mís adequat de tota
festa mondana. Els
reis d'Anglaterra

narrtra dit caufmimt i «Er la umi* fr&f»
itunti farrrrts 4t primn- úrdrr, arribtn f.'iu
,i HnaliUts als milléri fiema, en frimtr llar.
i fHa'iyanl fonsefUeH/iurn/ la cofa ilel rti.
ti raoall l'ohphohtei. en sfrfn Upe, ti X'uliar
i. tn Imtr lloí. rl Hnrsltm.
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CAM dt In -loiJtlUs- - tamfltmenlada amh una henka
'••mhi illa fou m/i admirada a In correm

Irajo de tali vermell, klaue
i negre, a la manera esfoeeua.
model de la .aia hmel. f/u
llml Albs Murrax

1924

FESTA ELEGANT

D'ASCOT

partit ireballista no
hi ha acudit encara
a lliurar batallaMés sorlós que el
partit conservador,
el solemne copalla
no és desbancat, sinó que hi segueix
triomfant sola tols
els seus aspectes,
des del de color nc(¡re, esclatant de reflexes, fins al de color gris complelament opac- Al·lusions polítiques de
banda, les carreres
d'Ascol, s6n festes,
de fama mundial-

I » protegeixen,
dcosiumdni assistirhi lotá Id rdmihd
reldl. Aquest concurs els dssegutd,
com a conseqüínclii
natural, el de la
arislocrácia. i alhora les preserva
del perill de democratitzar-se, perill
que va imposanl-se
a , M ; I V I V tOtS els
altres països amb
una pressa sorprenent. Es veu que,
cn aquest camp, cl

/i tiilml i/ne la monJamlal triomfa <•' cúiluienf. en el ItJlre ,vm en les eurrerei
4i eavallí. Jm-aM eh InltrmtJis. Aynitlu
tofi-afiú reprúdiirix un ¡le l.tlt mmmfwft,
afrotilúiil el qual tarltlocriila anglesa pau
sejafer daran/ ,le la i/gla Iribnna

Mire trajo ,Íe la easa Peiret
I vist tambi a les carreres.
Hsdiiretfé de XAl·l amh Hy*ci hr^teries de flat a

Miss Carrell. y»f va Unir
a les carreres un elegant
vestit de la cata Margaretl
de Parli
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cl dirtarí de Ict rniocions de Jovcr IH'I qoe fa, al punt que cl MII mor creELS BALLS D'ARA
nesa la músícJi llrujjera, banal, «de
iat CU )a pntpia fo|¡uera, ilc deixar-se
mmla., hi .-icooluma «K-iijwr un Hoc moll
gronxar per uns ritmes i|ue tenen la fràImportaat, amb tM I que a prímerra visin icmbla iraciar-.^c d'un ^ílilat i l'amma il iincs H.us dd letii|l>! T.m .u.iri.ianl 01111 és la
dcmenl dc seriïn <i ilc tenor ordre No hi ha extoe» de vida fusió il aijucsLs ritmes amb Ics Il·lusions i Ics esperances ji»vciirahaUcraent Jovenívola w n v un Ions ilc músic?, M^UÍ dc can^i, çanes. sota la claror mirallejant de Ics aranyes de cristall;..
si^ui tir dans.i. Pusa rn lixd ""••> «"<>%a *cmlilanl a la del» cinemes:
Nn |KMlent aturar aquella brevetat, els coslums moderns n'in"I"'" l.« música. Im i nu c^sent-hj \xis ewencfal, Vhi troba .1 faltar. lcnsifii|iicn Ics hores. Al»ans el* envelaLs tenien cada i-stíu una
l'mlcu frr-nr a qnalwvol moment la [imva. Henovni a una llc»ri<!a <le tres dies; ara. cl» casin-ts no es Un-jucn mai. t l )>all ja
|iers<ina dr «|uanmta i> cinijuanta anyn ritmin de vtnl anys endar- DO é* un esplai, una solemnílat: i's una obsessió, un vèrti^. un morera, d'americana tule val-, i prodrcil tíbUmU
viment acompassal |ier seguir In vida fácil i joiosa,
l'rfecie qM li pndaebL 1» '•• • i* "fcfci i . "
una cursa ilarrcra la joveiitut. «|ue, de tan r^pi<l.i
ella mateixa els úi^ui gra
ijUC |Kissa. sembla i|UC talmenl ¡Mirti ales.
nn iKnlçr lan furt d'ev»«t ui&t Ct
^nmxar-li
Els <|iie ja sí'm d'ultn* temps sostenen tpie els
irna pila de rcconl> »|ui ràpidament li causen un
IMIIS.IUC ballaven eren superions per molts istils.
tra>lialsamenl intim, li
cl sentiment
alsl>alls d ara. l'titstrrsí, |»oLser no. Sigui cert om» ho
mateix «|ue si fos un lli
•juielat i IJUC tot dr
sigui, els halls d'ar«, desinvolts, c-lridcnts, jimli un
Babte CS |i"»sí> a lliscar-h¡ una aura en)<>i¡fl"ada
fons vagament sentimental, tenen el valor que han
D'a<|ui «|UÍnie, d'aquí vint aiiv>, ai|ue>t efecte
tingut -empre a<|iie-tcs menes dc manifestacions,
r l |ir<Mluïran el> fox-trtrt-i i cl» -hymní- «lels m»»el d'ésser ñlls de I V | H K I I en <)ué o produeixen.
tre* die^. A l'emitar de llur revMicitament, els jtiOltcTnl-hi con per una llei de fatalitat. Ics
KB d'avui reviuran Ics hores d ara qur, com «|ue
noies i els joves hallen. Iiallen... I-1 temps, vell j»eró
lia·.M·n de |ire%-a, ile pressa, no s.in assalNirides.
amb frissança com ells a lc> cames, balla també.
Kn veritat, le> tardes d'estiu si'm massa llarAixí c-s r|tK tantes bon> moren en la curva
gues i |e> nil> i el- capvespres ma^sa curts. Tant
d'un gntnxament o en cl replec d un giravolt.

BIÍSK;-!

El ial| m.ij¡niticamcnl
M prrvntari arreu, a la manera d'una
E S C E N E S D EM A K
l¡i*nrr»'«1 hti
nlii dit <lr lluminopel·lícula de llarg metratge. I u-. ailonarru
nmital, d'or, d'anlrnci». 1.a mlitjn rnmna
<|Ut, amb lr»t 1 IncUMC d'un MpKlKk
.ni •
imli Irriniiliipt tl»urf^»la. L o «mr- enacn amli K M «jue It" un fon» de primitivi-me innegable. re-MiIta aiximateix
ii
a IJ grnt i Coma |>rr •oitir-U > rH>rr. !)• v. ntrt fi. qur r«>eivrialmenl mottem. Vol dir això ijue i*- lorat d'rternital.
Talrl <|ue t'm preiiruparioa» del temp- <|iíe «-ivim * hi assonom^ I# ale?*, hi owivída. Aviat U |*lalp <|ij"Ia tu»ll r<WM-<>rrrf¡uita.
y«in» IIH U de la platja! De wguiiU p m aml. >m« alacha cia. I.'afany d'opttainw, OKisitler-l eom el millor alial |ier IrifimCoaAiatatin qpa BO hi ha — c n d e t g t í n r •'wco—iw,
la vida, acut a rebre le« lli^Hn- ilr la mar. <(ue é» la nw'-(afora amlt t.-inla i¡nWin 1 fiulrtllilat oim l.i murii uU ^«aufon
uuli-adora ilcnergies i hi va la oalut, penfué sa|i«pie la mar
IMT i»-- bnoquei ,'r'" P^M. RI una llei de •
úllor remeiera; i hi va la miida, a fí dr demanar-li ritme
Mr vegadCA, ponautt^ htm arribat «1 nmpeí COI í COlor ¡HT la cara de le.s KfCI Hgaldom.
»-rn» iineiil «jur un tal KCMICI n é i
la platja, rl
Tol ho di'ina la mar, il'unari<|ue>ainexhaurible i
d unagenerosiut sen-e lite*, com ella mateixa. (Juin
pnxluri^cn tf~> •wta<lr«. Haven vt«l alguna vegada
e*plai millor pnaleu lnrf>ar ijue rl de HKcar per enun mUA de ooios «altanl i rient i empaitant-** lUtre le» OMll i luin . iWo m/* Mblfl U» ptideu oferir
numt d'un prat1 lUit punt un Som e* p«*a a en*»«iue la d'una ini|uietud i una ampUria «(ue mai no
(rniplardcs ^e H enriallrn rl» ull- i ilr seguida el«nrahen? Ouin guiatge mf% pUtltr jxHleu jiendre
llavis (, "> ÍOPéSt demanaria ipie It deixea>Ín «cr.
•|Ue el de le- liari|ue» «¡ur avencen per.|ur tenen una
DOMI això M'm t això c» el »|ue pa^amb le^onainima. «¡ue í* la vela, tola vibrant Í rt-plandenl?...
ile> i dai|iiídeu \-enÍT <|ue li^hom ala platja
*rnti alegre i mmuDÍadiu. I/opcrit de convít+n.\otí. f% rnmpn-n ipie la blavor de la mar sigui
ría lien I - ' patrimoni «le la mar.
el f<ins m/-, rvairnt |«er aU diiUt» d'amitr i «pte.
('na de
c t r n 1 » agradable» dai|Me«l
l . m|»-ó [tavor en tren |wl« |tnhle> ile la Cinla
Fru-ho a rb«ira .|ue vulgueu, al migdi-t o «I capvr-|>re, l'es|iectni'le <le la
donntl.) a la mar tte

per r»pCTar-l<««, Ies noir» siguin tan atVIonade»
a r-t^r-'h: a la vora. cabdellant i de*ca(Mlell.int
il·lusions de la mateixa graciosa i trémula manera ipie |e« estrelles •Til entenen i s'hi ipifMAi
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Q U E E L S

Ayueil (jf/U. i.m hiru ítm
Je ¡Fiela, ét de eri·i df M/ÍW grtM
i rti'MtWH'lU H MH.I Piiirlunailú ¡•'mbinacid de h·lt·ns danrjls i pilalt
de gtrami.
( M . h M : Manelle l'amai)

/'« i d/e// cu*»tfywíJ/- yw/ tf de falhi
çr<ifa treballada — ofereix tavenlalge wtUh
marcar el rottre. ¡ente, ferò, que ifo/eçm' elt a/rae/iut. Resulla un tafiell alegre,
que fa éster Jave.
(Madel: Ummtnier)

NOUS MODELS D E
CAPELLS OFEREIXEN

/«i íimflieitat is
sempre l,i millor aliada de telenàncla. l'm
vf&ida m/spSa dem,>ilrar-hi aquest t afiel! de fellre I amb nua llafáda de elnta.
(Modtl de la ea*a Miom}

Una uTa lem&Hria és mami/esla tn els
eaftllt amb malles freballlals d'imfsarst: /•! di la cafa quadrada. & .taquesl
model ü Jt feltre r t í s . amh una eaearda
de dhersos Ions.
(Model: Charlys)

BxpTitPClea cineinulo^rallqucs

¿Quina mena d'homes atreuen més les dones?
Dccidamcnl, els americans son la geni del cine: a
nada atreu un home. Kls homes en aquesta matèria
base del film, cs veuen amb cor per lot. I.u marxa triomno estan cohibits pel pudor i, per tant, no els costa res
fal pel vell continent de la famosa parella Mary l'ikfnrd
de dir la veritat; millor encara: estan avesats a dir-la, en
l'ouglas Taírbanlcs, ha eslal un recurd de popularitat
vers i en prosa, des dc fa molls segles. Però, pel que
sense precedents. Els americans varen fer tard per
fa a les dones, lanlmateix ja és altra cosa.
tenir museus; però no es pot pas dubtar que. temps a
L'n antic jutge que s'havia passat la vida interrogant
venir, els que vulguin estudiar les evoliu-ions de la cinehomes i dones delinqüents de Iota mena, assegurava que
matografia a traves de la eiés absolutament impossible obvilitraci6, hauran d ' anar a
tenir Iota la veriut d'una dona
les «cinemateques» o «filmoquan en la qüeslió hi balla un
teques*, o com vulgueu, que
home. Kl secular prejudici, col'Kstat americà mantindrà amb
mú a lots els països civilitzats,
una sumptuositat fantàstica, i
segons el qual és indecoròs i
en les quals es trobarà seguraindigne d'una senyora decent,
ment una documentació copioadmetre lleialnicnl que els hosíssima de totes les aplicacions
mes atreuen les doncs, dificulta
del cinematògraf, aplicacions
enormement l'exploració eficaç
que cada dia es multipliquen.
d'aquests recons de la psicologia femenina. Totes Ics dones
Ií,l cine ha envait el camp
»ón extremadament reservades
científic i pedagògic, ha estat
en aquestes delicades qllestions
uliljt/at com instrument de proi la majoria negarà amb indigpaganda política, ha creat uní
nació que dc l'home els inteliteratura especialissima i ha poressi ahrc aspecte sinó la nopularitzat recons de món gaiblesa i l'elevació del caràcter,
rebé inaccessibles. Però tot
la qual cosa, tot i responent
això, que és moll, resulta ben
a
una convicció que hem de
modest, comparant-ho sobretot
creure sincera, no vol pas dir
amb la darrera aplicació que
que resulti certa ni dc bon tros.
s'ha volgut donar a la pantalla.
(Juan un home arriba a
i :i cosa en apariencia és
descobrir una petita part dc la
inofensiva, però ataca un dels
veritat respecte quina mena
enigmes més profunds de l'hud'homes són actualment més
manitat. El CH és moll sen/ill.
admirats, el concepte que tingui
I:a molts pocs mesos, una revis>
del sexe contrari experimenta
ta nnrdamericana de cinematouna considerable minva. 1.a
grafia feia simplement aquesta
sort és que són comptades les
pregunta: — ;(J»ina mena d'hovegades que un hom pot arrimes atreuen més Ics dones.'
bar a descobrir aquesta mica
Ks possible que en llegir
de veritat i , fet i fet, val més
aquesles paraules hi hagi algun
que sigui així, perquè molt solector temerari o ínnoscent que
vint les recerques que es fan
obri uns ulls com unes laronen aquest sentit donen resultats
ges, admirant que ningú pugui
completament desconcertant».
tenir cap dificultat per responAixí, com a exemple, una sedre satisfactòriament una prenyora que havia Imfctejal cruelgunta tan senzilla; però tenim
ment a una noia per la qual
la seguretat que Iotes les gentils
m no/j·/i r . i i . t M i s t i
semblava que el seu marit senllegidores lii respondran amb
tís una alarmant inclinació, resuna rialleta tan enigmàtica com
la fatsià exquiíklamenl fersoni ficada
ponent a algú que li preguntava
la mateixa pregunta. I en això
per què estimava tan' apassiohi ha la dificultat. La pregunta
nadament d seu marit que arribés a aquells lamentables
no és pas nova certament, l·'a molts anys, segles, que
extrems, deia: «Ks l'únic home que m'espanta. No sé
directament o indirecta els novel·listes, els poetes
mai com agafardo». Cal dir que el marit era un home
i els autors dramàtics, i darrerament els psicoanalisperfectament vulgar i pacífic. En canvi, la vídua d'un
tes, proven de respondre-la; però l'í-xit, amb tot i una tan
artista, que en matèria de fidelitat n'hi havia fet cent per
llarga persistencia, no ha passat d'ésser ben mediocre.
un diner, quan parlava del difunt, exclamava amb un
I es compren. De cada deu casos, nou. un hom
dolç enyorament: «Em necessitava tant, el pobre!»
pot saber amb exactitud per qui"" una dona determi-
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I .i rcviklj . i|ut cus rpíerim
de Meighan, no poden pendre
ha lingui i.i pensada d'aclarir
llurs ídols com a models de beaquest cnl^iim de l'atncciú masllesa masculina. \:.\ mateix Vaculina valcnt-»r del cinc, i h«
lentino— amb els seus ullets, cl
n t a h l c i l c l kc^lienl luaqui^vi-Iii:
seu nas voluminós i la seva boca
raonanicnl: 1**1 vuitanta per cent
exccssivamcnl gran — trespassa
del puMic del» cine» són dones
els límits fixats per al tipus
de tols els estaments i edats. El
perfecte del rostre masculí.
públic lenicnf é» el que aturgü
Així, doncs, sembla que pot
i treu la lama i la pupiilarilal ala
concloure's que. en general, les
asos del Ulni. I;.n conseqüència,
dones e. senten atretes per l'exdone», ela homes que hayin
(remat. Això explica l'èxíi dels
aconseguit tmpres»ionar la imahomes afemináis. El doctor Maginació i traslialsar m^-s intenrañon, no fa gaites mesos que,
sament la scnsibiliUt de les beparlant dr «Donjoanismc», a la
lles espectadores, representaran
«Revista de Occidente,* deia
el lipu de Im pn'íerrncies femeunes coses mlrressantíssimes
nines i , pt'T les (|ualilats <|ur
sobre aquest mateix punt.
distingeixin a cada un d'ells, poL'home corrent, regular, no
drem deduir, fiiialment, quines
Ics interessa d'una manera espeson les menes d'liomefi que resulcial. L'home, doncs, ha d'étser
ten més atraients per les dones.
o moll fort o extremadament
L'enqucsia ha donat la sefeble o d'una Intndat celestial.
güent ItiUa: U allace Keid, Ku
Però, per damunt dc iot, ha
dolph N'alcntmo, Richard llard'ésser apassionat: ha de sentir
thelmc>s. Hill llart, Ramon Naun amor abrandat per Ics dones.
varro, Thumaw Meighan, Antonio
\jt més deliciosa experiènMoreno, I lougl.is Kairbanks,
cia d'una vida femenina és senRichard Dix i Regin^ld Denny.
tir-se amada No hi ha moment
L>'aquests tlf-u astres, tres
comparable al d'escoltar una
- Navarro, Dix i Denny - - són
declaració d'amor de llavis d'un
WJL·LÀC* HEID
relativament uns nou vinguts al
home enamorat. Això représenla
cel del film, Kl» altres, en canvi,
el grau suprem dc l'adulació i
el cumpeuli àe j a fer/ereiimt
han resistit toia mena de proves:
els homes experimentats en mafer fHtiMonr el eor femení
contrarietats, absència de la panlcria senlimenlal us confessaran
talla, escàndols, temes i papers
que la vanitat és la corda senfible.
el
punt
llac,
que
podríem
dir. del taiàcler femení.
ingrats, jieMícoles mediocres i dolentes i fins la mort.
L'articulista americà anònim, segueix rastrejant per
CompUnt els sufragis oblinguts. rrsulta que Reíd i
aquest tema lan delicat i afegeix algunes observacions,
Valentino >ón eU astres màxims de la present generació
que no sé sí escauen ben bé al nostre món femení, però
americana. No s^ si aqui cl resultat seria el mateix que
que t^nen una innegable subtilesa. I diu: la majoiia de
a Amèrica, perquè no vaig al cinc i no puc refiar-me
les don»*- bones, virtuoses, per instint, per educació o
de la meva experiència personal; però els lectors, i
per necessitat, no han conegut l'amor amb tota la seva
sobre tol les lectores, diran si llurs preferències
força abassegadora. L'amor veritable només se'ls ha precoincideixen o no amb el parer de les americanes.
sentat en el breu peAquesls dos homes,
ríode dc l'adolescènsens dubte, són el»
cia o cn la primera
dos ídols més adojoventut, i encara no
rats que el món hagi
toies han trobat en
cor<*gut mai d'envà
aquestes èpoques el
que Hs fenòmens de
tipu que encarnés el
l'escena han deixat
seu id-al masculí, i
de fascinar el públic
han
viscut mantenint
femení, que ha resecret, inconscienttirat la seva atenment, és dar. llur deció del teatrr jM-r
sig de sentir-se amaoferir-la a la pantalla
des amb tol l'aparell
IW, doncs; estunovel·lístic dc la pasdiant els resultats del
sió que. posant-los als
plebiscit, hem de repeus l'amant rendit
conèixer que una boals seus encisos, els
na estampa fi* la
hagi fet sentir el procondició essencial
fund i intens plaer
I» • suggeslionar la
de sentir-se adorades.
i m a g i n a c i ó femenina. K» evident queAra vénen unes
ies m^s ardents adKli. H.IHH UIX
conclusions delicadísmiradores de Hill
simes; amb això nollart, de Douglas i
saltres, q M no fem
• raleml I afrevil
la /arfa I falegr,

sino r e s u n l r
aie.encara que
objectivament
lleialment ho
aquesta llarg>i
negui o ignori,
especulació,
i fins dintre els
d i e n i lleialsagrat» límits
meni: - Alerta,
del matrimoni
que ja hi som!
no deixarà dc
Advertit, el
sentir la poesia
p e r i l l , contidels sentits.
nuem d i e n t
Quan en una
que l'autor, a
obra d'imagibase del que
nació es troba
deixa aïsenlat,
amb el tipu de
añrma que per
l'enamorat que
aquesta r a ó
salta per damolt sovint la
munt de lot
dona tria els
per aconseguir
herois dc la
el seu i d e a l ,
pantalla, d r
s'hi s e n t i r à
l'escenari o
atreta moll
del llibre, llaumés que per
res que es concap altre home
verteixen en
del món. Quan
els ídols que
pugui parlar
recorren com
d'aquest horeis
i
senyors
me, entusiaS'
TIUKHAS .IIEIÜIhlS
iriLLIAJI S, IIARI
els extensismar-seambles
sims dominis
seves gestes,
la cvrrtiiïii noble, ¡'attillercscu
<l ç.ac t/uf et fon amb Ai paiiL'
de la seva imap l o r a r pels
ginació. I , no
seus d o l o r s ,
solament se'ls imagina com a la seva parella ideal en els
sense que hagi d'avergonyir-se'n, ni el seu bon gust ni
passos que veu a la pantalla, en els quals, ella, naturalla seva honorabilitat se'n ressentin, aquell home es
ment, es veu ocupant el lloc dc l'heroïna, sinó en els
convertirà en l'heroi dels sens pensaments secret».
somnis conscients o subconscients que l'assalten cada
I ara anem a l'aplicació pràctica d'aquesta teoria
dia i que són una part dc la vida de totes les dones.
i tornem a la llista d'asos elegits lliurement. I.'atracliu
Kn aquests somnis femenins ningú certament no hi \é
He Valentino es purament físic, nialeriat. Les imperatius
res que dir, perquè, com que no passen dc somnis, no
sexuals fa la qualitat que cl distingeix de molls altres
són cap cosa de mal, peró tanmateix el somni resulta quihomes tan artistes com ell i físicament molt més persap-lo m í s fàcil dc somniar amb la coMal>oració d'un
fectes. Ell, però, és la passió exquisidament personificada.
heroi que existeixi realment. Rs molt més descansat.
KIs homes d'Amèrica s'han alarmat de la popularitat de
Valentino. -Segons l'articulista, tols els que han interroKs clar que ta majoria de les dones juraran que pregat sobre aquesta qüestió han respost en el mateix
fereixen el respecte i la consideració afectuosa a l'amor,
sentit. L'alarma vé de que tots creuen que la seva sugl'erò, si això es cert ¡per què trien a Rudolph Valentino,
gestió actua en la part pitjor de la dona i comparen el
a Wallace Reid, a Antonio Moreno o a Douglas per idolsr
seu poder d'atració al de les doncs vampirs, i a la panPosat que l'adulació, flatt/n\ fa el primer clement
talla. Valentino representa sempre i a lot arreu l'home
essencial de l'amor, res no ha de satisfer tan la vanitat
inflamat per l'amor de la dona.
femenina com d desig ardent
l'erò ara vé el curiós del cas.
de l'home. L'na passió folla, un
Fora de ta pantalla. Valentino
abrandament irreductible, és
és
un home absolutament inoel tribut més excels als seus
fensiu, vulgar, amb un gust
encants personals. Altrament,
deplorable en cl vestir, que li
la dona ha viscut secularment
anul·la enterament tot el seu
cohibida per un codi represiu;
poder de suggestió. Les dones,
no li ha estat permès, sense
no obstant, el veuen només tal
greu perjudici de la seva hocom és a la pantalla, nimbal
nestedat i del seu honor, mosamb cl fulgurant resplendor
trar l'argila del seu fang. L'hode la seva fama mundial- Herò
me, en canvi, sempre ha pogut
Iotes tes actrius joves que han
presentar-se sense cap vel,
treballat amb ell, totes les dohumà i |)ecador, agitat per la
nes que l'han conegut al>ans
passió, arborat de desig; la
d'ésser professional del cine i
dona, peró, ha de mantenir-se
les
que l'han tractat abans dels
sempre superior a tot això, perseus triomfs, totes, s'admiren
què abandonar-se equival a
i fins riuen una mica del seu
renunciar a l'alta categoria en
poder de fascinació a la panqui- el món l'ha col·locada.
R.I.IIO.S SAI-ARRO
talla. EJ troben més divertit
l'erò, humanameni, la doque altra cosa, i no n'hi ha
na es d'igual condició que l'hoel froleilip Jel Kmuaàk^H
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lugut cap. ni
íer creure en
u m , que se
una possibilitat
n'hagí eiiainuD igualtat gerat. 1*11 màxim,
nèrica davant
•0 Irnharru *\de determinats
i;una que u»
est i m u l a nts
concedirà que
masculins.
de vegadrb -i
Sigui com
la pantalla Ir
s i g u i , el fet
moments comd'aquesta cumoved ors.
riosa í atrevida
Navarro
enquesta, de
la íepresentamostra una vecM del remangada més que
licisme; Uarlels americans
liclmess. l'enestan convencís de la deliçuts que amb
cadesa: B i l l
el cine poden
Kart, el {laç
envair-ho lot,
que esfonjinl)
fins cl cor fepauif'), Dcnny,
meni i seria
el vigor i la
•núlíl voler-los
bellesa; Meigconvèncer de
han. la corret-.
l'enorme puecirt cavalleresrilitat de ta secail'ix.l'liomr
va prcteiisiá.
.tXTO.V/O .HOHHSO
v.ilent atrevit i
i .i formídabh*
Itaronil; Faircomhinactó de
banks, la farça
forca i d'innoi l'alegria: Mo*
cència que careno, l'enamorat ilelicat i getilil, i Keid, srgnns l'artÏClh
raclerit/a els americans, els dóna aplom per lot. Ara
li»la, é l el resum i compendi de Iotes aquestes perfre
com .II.I sétn un poble mig cuit i mig cru: el dia quick>ni, i acaba donant una mena d'escala de prefercncie*
estigui ben ros de per tot arreu potser no es sentirà inlemenines. els grau-» de la qujl. ^An: passió, romantktv
d i n i amb la facilitat d'ara a fer-se tantes il·lusions.
me, bellesa o força fisira i un element que sembl.n r l
l'er dc moment no es pot negar qur precisade més perill: fredor calculada o ímpetu esbojarrat
ment a causa d'aquesta innoscència i d'aquesta força,
I ara. després d'aqueslrs arriscades excursions pels
els americans sAn el» que fan més bé el cine. Però, tamdominis del doctor Keud. vé I hora de dir-«e: ;la trascenbé, aquesta mateixa innocència els fa llançar-se a diverdental pregunta ha estat contestada definitivament d'una
tíde* empreses experimentals, de les quals aquest estudi
nunera satisfactAriar, ;cl trenca-closclrs milenari de les
n'és una curiosa prova, srgons el nostre enlendre. Ks
preferències femenines a'ha aclarit totalmenl? Si haguev
clar que també podria donar-se el cas que la nostra
sim de respondre amb absoluta lleialtat, diríem que no.
respectuosa ironia, fes escapar el mig riure a la gentil
Després de llegir aquestes subtilitats, guisjdes amb la
lectora que més amunt somreia de manera enigmàtica.
vella salsa de l'experiència i els novíssíms ingredienis
Si fos així. hauríem de convenir que tanmateix
de la cuina freudiana, en la qual els clàssics impulsos del
l'americà té raA i que el camp de les possibilitats del
cor es barregen amb les delicades descolierles de les
cine realment és infinit, Però, com que això no ho
expulsions internes, hem <le
podrem saber, fora que alguna
confessar, que, si fa no fa. sade Ics gentils lectores ens ho
bem el mateix que sabíem
vulgués confirmar, d'una mad'aquesta magna qlcttid sentinera categòrica, sia'ns iwrmi".
mental. La nostra gentil lecdc mantenir-nos en el nostre
tora feía tant mateix molt bé
respectuós excepticisme pel
de somriure enig-maticamenl
que fa a l'aclariment del trasEs possible que l'exenl
cendental geroglific de les
articulista americà, que podria
preferències femenines.
moll bé ésser alguna senyora
I, fet i fet. potser val més
no aclarir-lo mai, perquè el
de les que es prenen aquestes
cor ens diu que després dc
q ü e s t i o n s tan a la valenta.
aclarit tot seguirà igual: dones
s'hagi cremat, i àdhuc si voleu
belles i espirituals continuaque, pel que toca a la dona
rien enamorant-se d'homes
americana, hagi posat el dit a
insignificants i lletjos, gelola llaga, però, ens guardarem
sies absurdes i tràgiques conmolt l»é de dir que l'anàlisi
tinuarien causant els mateisigui igualment aplicable a ta
xos trastorns i , si fa o no fa,
dona continental, encara que
itiLH.imt ñ.mriiKi.Jitss
hi hauria lants matrimonis
per l>xit que els exemplars
mal avinguts com ara.
cinematogràfics citats obtenen
entrr el nostre públic, pugui
( \ N I J : S CAI·IUVII.V.
el gai culi Jt l·i JflkaJí
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No fOMai parlat -fr motí tn l'hora J t l 'rlorn « U i r r r * é r ¡ tot d r l grmm irigic. • Tol
*l coa ar g
P-rlr-,
«iiò u, de l'cnltada
(«•• - U lida dv I'ÚBBWMUIÍUI, mirada -i ••i·. . . • anh I
,> -mml drN la|
poble. Cal.htÇfM, aqulalt Om. d¿>' un ..... all r>rapl< dr U xta plvoilad mAll plor* l'aWaiU «alrnal d*l |w(a
p«n> aab Maior
ÍMW r-ci" -na llinlu dr BMM daraal lalur drl .r. mord. Amb la profuad. inactt. • Hrila-Tr,>•! atuatia.
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DE

més d** juny pas«a anih una handem voleianl A una cara hi porla

('orpus Chrisli. cnlrc llames càndides, com de cera pura, de gincs(eres í de blals: a l'altra cara hi porta Sani loan, fntre llames rojcH,
coronades de guspires, com de grans foinals, de les fogueres nocturnes.
La festa del Corpus conserva íntegra l'allíssima puresa del seu sentit.
Kls homes, genolls en terra, s'altifiquen: el Cos del Crisi avenia damunt
d'una estesa de flors, en mig d'un imponent silenci i entre fumarel·les
d'encens í d'ulls espurnejants d'emocirt: produint -aquell suprem desmai».
Kls mateixos homes, en canvi, han llevat tant de sentit a ta festa del
Haptisla que n'han fet uní solemnitat gairebé pagana, l - i nit de Sant Joan,
al revés, també, de la de Xadal, no conserva gens d'aroma religiós. Fs
una nit de sortilegi i de superstició, de coques i de gatzara, de riallades i
desigs desordenáis. Més encara que no pas els focs, l'arlwra la follia,
lot el contrari del que era el gloriós Precursor: varó de mortifleacions
i abstini-ncies. urna tancada d'amor i llJnilia incommovible de fK
Aquest doble caràcter, que les seves festes cabdals imprimeixen al
juny, li atorga una plenitud de significació que cap altre mes no li pot
discutir, majorment éssent, com és, el mes de la magna collita. Tota la
vida que portem hi és significada. Pels blats dels camps, la necessitat de
guanyar-nos cl pa; per les fogueres de Sant Joan, l'afollament de les
baixes passions dc la nostra carn i l'abrandamenl de la nobilíssima
passió del nostre esperit per la Terra; per la majestat del Corpus,
l'elevació de pensaments i afectes, la confirmació de la noHtra elevada
progenie. Ks a dir, l'home que treballa i cau i lluita i cs redreça, i,
no una sola vegada, sinó en una successió indefinida, de semblant
manera com els mesos de juny es succeeixen en la vida dels segles.
Fem, doncs, com el juny. Portem la bandera dc la nostra vida amb
ardimenl espiritual de joventud, el pal adreçat a l'infinit i el drap encarat
al vent, en inquirlud constant, bategant per la lluita, adaleral per la victòria.

PE»
I A ginesta, gentilísima camJ - * brera rossa, aprofita la seva tradicional vinguda pel Corpus a ciutat
per convidar-la en nom de la família,
tan nombrosa, de les viles i dels pobles.
Per aquest convit, cl juliol és un
mes de prc)>aralius, d'enrenou, dr
viatges A la ciutat li entra com un
desfici per la naturalesa. I.i sembl.i
estrany que s'hagi pogut trobar tan a
pler dins Ics sales d'espectacles n seguint i loniant a seguir els austers
passeigs vorejats d'arbres uniformats.
Scnl afany de reveure amples horitzons i muntanyes abrandades pels ponents i verds dc totes menes i cels estrellats i aigües inquietes i cantadores.
l*es viles, per llur banda, són preses
també del desig de mudar de vida,
d'abandonar la solitud de tant de
temps, de sentir-se dir elogis, mateix
que si fossin noies boniques, d'encomanar-se aires ciutadans. Així és que
ofereixen llurs cases amb una alegria de llum i amb una franquesa dc
portes obertes que no tenen parió.
Quina fOUor d'il·lusions fa alçar el
jlilioll Quina cadència més màgica la
d d seu nom!.. FI juliol vol dir pels
estudiants, oblid complet dels llibres;
per les noies, una major llibertat i
l'esperança de l'amor; pel cap de casa, unes quantes setmanes de repòs;
pels pares, la creixença robusta dels
fitis.,. Tot això plastificant-se, d'acord
amb els desigs de cadasc<i, en formes dc carreteres emboirades pels
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i més de l>on humor í de dalit, de gallareis i de
múMques. de vestits clars i de saraus: un mes de festes majors.
BLAI
automòbils, tir ^ai» camins cjur
ilucn a l'onts que rl cap tard ideatit/a,
de platgea amarades de sol, de balls i
de concerts, de veles blanques i de
clars de lluna. Ks a dir, resumint-ho:
la flor i nata de tolc» les perpeclives.
No cal sim'i veure com s'hi lliuren
grans i xics, minyons i doniellcs. Aquell
dalit únic que, segoni la popular dita,
jcompanya l'exclamació d'«anem a
Montserrat!-, troba formes molt aproximades en ris que us fan saber, amb
una Inevitable punta de vanitat: •ens
n'anem a fora!-. Ks un dalit que els traspua de per lot arreu, que, bo i estjnt
aturats, els imprimeix com una mena
dr vibració, d'agilitat, peró que. sobre
tol, els balla a la mirada, a la manera
de reflexes de la lluna o del sol en un
bassiol mogut per una oculta correntia.
I és que hi ha una cosa més bella
encara que la il·lusió: l'esperança de
veure-la aconseguida. Deixant dc banda el dolor de tantes I tantes il·lusions que no arriben a granar, la
il·lusió que s'aconsegueix perd aquell
no se qui- — per l'ístil de com perden el
pòlen les ales policromes d'una papallona, en el moment de ser tocades - ,
¿s a dir. defrauda sempre una mica,
perquí* aleshores deixa de ser-ho. canviada en realitat. I el juliol és el
mes de les il·lusions en esperança.
Aquest és el seu gran prestigi,
aquesta és la seva poesia: ser com una
mena ¿6 rei H'< >rient sobretot pel»
que |a han pansat l'rdal de l'infantesa.

I J vida moderna, amb el» seus casinos en fesla quotidiana, amenaça
de mort el prestigi d'aquest mes. I tanmateix la festa major és una
bella cosa: rosa roja en un jardt de colors pilids, feix de picarols
ressonant dins un recinte silenciós, trot de cavalls en un camí només
avesat al /um/cig d'atwlle> feineres... Vaja, no digueu: la festa major,
amb el dinar llarg de taula i de durada, i ta processó que

omple

els carrers de banderes i de rlamareigs. i els sermons eloqüents i les
campanes tritllejants, és cosa que fa de bon esperar i de millor passar.
Peró encara ofereix una cosa més encisera que són el castell de focs
i l'envelat. Res, rn veritat, no pol comparar-s'hi. Tenen l'alta condició de
les eslrelles, que és la resplendor, i la vida efímera COU les roses. D'anui
vé que llur encís ens torni una mica infants i ens faci enamoradisso»
Per això, un cop assumpta la Mare de l>eu, com que ella fa esbadar,
a la manera oe rosada, les flors rojes de les festes majors, comencem
d'adonar-nos que el dia s'escurça i l'estiu pren un aire de fadíga t ens va
penetrant al cor una llei de melangia que ens diu. cada vegada amb veu
més clara, que el l>on temps pot donar-se per acalut, que s'acosten les
vetlles llargues, que molt aviat s'iniciarà la gran desolació de la naturalesa.
No hi fa res- Cal aprofltar el bon temps — precisament perquíés de tan curta durada - tal com vé, vivint-lo plenament, sense emboirar-ne el cel lluminós amb núvols de pressentiment, com si no
portés un ròssec de fosca, com si hagués de ser etern. I-a confiança, no és solament la base de l'amor: ho és també de la felicitat.
I esteu segura que el bon temps correspondrà a la vostra confiança de ben generosa manera. Per ell, la grisor lardural i la solitud
hivernenca no seran lan crues en vosaltres, perquè im tes il·luminarà, fentvos reviure gaies emocions, amb encesa d envelat <• llunieneteb de bengala
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Mireu-vos tàvia. que va ¿rrupidd!
Amb el pas trèmul, però eixerida,
no cessa a penes de feinejar.
Que no li parlin de reposar.
Que no li privin de fer minvades
ni de cuidarse de les llocades:
sinó, enardint-se, vol els seus drets,
ja que, sent àvia. nins o pollets
(tot una cosa, segons diu ella.
tot mainadeíes amb llur estrella),
per molt que brilli la jove a l mas
(qui es plany que faci tant d'escarràs),
ningú amb més gràcia sabrà pujar-los,
ni amorosir-los o bé renyar-los
com fent costura prop dels pallers,
sense cap llibre... ni altres papers.
a
Són les llocades el seu desfici.
Quan se n'esguerren, el perjudici
que li reporten, no li dol tant
com ço que pensa que els grans diran
i que se'n rigui la gent petita.
I això Facora. I això la irrita.
Tem el descrèdit del seu govern.
7 em que l i neguin el zel matern.
Zel que les ¡loques li reconeixen,
i els polls, amb elles, mclt li agraeixen;
car, tot donant-los granets de mill.
i, en un llenguatge tendre i senzill,
els diu cosefes. amb veu velada,
com les que diuen a la mainada,
com les que diuen, fent-los petons,
fofes les mares a llurs fillons.

1924
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Mirea-vos Févit, que va calmosa!
Ahir tan àgil i tan airosa!
Sí sembla una altra! Com ha pertJal!
Amb tot no es dóna, ni vol ajat
dels qai. seguint-la, veuen, amb pena,
com fa tentines, com una nena
que aprèn, soleta, de caminà.
No: fins que mori, no es donarà!
ÍVO; qae la deixin. ! Que no s'afanyin,
apuntalant-la! Que no la planyin.J
So: fora crosses J Perdria eh drets
que té, amb les Hoques, sobre els pollets,
els seus deixebles de la costura.
j I s quals desitja, per més ventura,
podé ajocar-los en un bressol,
quan, ensunyant-se, s'acluca el sol.
I V

Mireu-vos Fàvia. Iota colltorta,
m'g a/eguda.J Mireu-la, morta.
que el ¡oro li envia son últim brill.
La senalleta plena de mill.
que sempre duia, /com se li vessa!
damunt la falda, mentre, amb gran pressa
i entrebancant-se, lots els pollets
(que a penes saben tenir-se drets)
van enfilant-s'hi, pica que pica.
fent. brodigosos. una musica,
que no interrompen, piulant, piulant,
bellugadissos. saltironant,
amb tanta vida i amb tanta joia,
que amb ells. pobra àvia!, més que una toia,
més qae una toia de gira-sols.
té una faldada de picarols.
Iosasi

ftmsMS

C ' H A «• .mai molt 1,1 ptkndii «l.-ls
Porala tri<majoria de matrimoni.: «> se|iareii, tol npemrt
U, de tosa enfullada, de mplmidnr <|uc s'acluca.
l inslant de tornar-se a unir. 1. tandní igual que als
Com que l myoranWnl It'éa l'àriíidè. de >e^uidx
promcaot, la facícia, mentre dura, ris aturnicnta
•'arn^M I les ànimes •.ensilttrh. per I'ÍAIÍI de com
amb una mira d'engúnia. els n*nt£ amb l'ai al COT.
Icura »iidherei\ *m\< t.»nla íanlítal a le» ruines.
K« per això que el treu «lels marits iroha a
Ben ¡iltrament én l.i [Miesía del-i rrlorn*. Í no
Cada eslarió nua acollida entusiasla. l'inlrA havermeny* poeM.i. ni ha ulb.qne volen 6ttMrentdiá<
hi trens, ("Om i-U qoe porten |wrMmalges. que van
per adonar-se de la lidlén de le* emi>cions. I» a.•mbanilerals i són rebuts amb nrcade* de triomf;
.pieMa COüdkkS WÜn ela qae aisahorcixe» ftqMnn
perA això és purament extem, Cuaa utícial. tn canvi,
poesia del « omi.n N'hi ha d allif pen\ «|ur necr*no n'hi ha cap, com el dels marits, que, desvetlli
siten manlenir-M-üerenanicni. radiant*. Ai|üe»UM'.n
tanta simpatia, que sigui Oprnt amb tanta frisan^n.
rlmiur frueixen plenamrnl la poeda de l arriliada.
[.'aspecte do l'estació ll« diu prou. Aqui-ila
L'eslin. pràdlc en lol, pona rada dia un tren
concoirèmia dr dones joves i elegants, que la
de la darrera mena de poesia. KH el Iren que arrilia
dutal enyora, no s'aconsegueix pas fàcilment. I
a entrada de fose a cada pohlc, el tren insnpera- El tren dels marits .liximatrix ISÍ r> velador l'aire de le» converses, que
blement denomin.il dels marits, (icrquí- c ndueix
a'acccntúa amb un punt de nervio-nial i nu espurels i|ue tenen desp.it\ o negoci a In ciutat i van i réaen rada dia. neig dr -atisfacciA, a mesura que el tren I acosta.L·lsinfant*, amb
El fel de traclar-se de curte- abièndea, tom qui din de viat- l'esperança d'algun present, augmenten la vivacitat de l'espectacle.
ye> de recader. mantí la poesia en el seu punt just, IVid^ntira maAl cap d'avall rl tren arriba, (.'onvingunn que rl seu paper no
els marits, l'obliden les dames 1 aviat
nera que, ai mati, no commou la |hirtem;a, Tarriliada nocturna és gaire ain'»*. L'al^ndoi
més d'un benefactor de l'humanitat
nn pren un caràcter extraordinari. Tol plegat no passa dVsser c^ queda sol, com passj
ta seva ruta, desentrnrnt-sr d O1IIM!S
un joc que atorga un atractiu lleugerament picant a la temporada.
No hi fa res. Ell segi
Ks sabut que hi ha promesos, gusladors hahilíssimsde sensacions, que a cada dos per Ires renyeixen pel gust de tornar a
fer Ics |»au4. l'na cosa semblant í s el iptr esdevé a Testin ami» la

i d'ingratitnd··. El seu destí és portar marits i anlià durnt-nr, mentre pugui resistir el foc a la caldera i treure glopades de fum per
la xrmaneia. en una doble concreció dr m,1rlir i d'Idealista.
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al dríng
motM'itiHi (IrU <arn»», «rj, itr tant ilr Cknim
, d'Ovrrlamh i «Ir FlMtf qwi Si
i'orrrn, viurnrum
a|M>lr<MÍ. rntrr am|ilc-. ¡I-IIM^
cbriM "Ir CODl '.irrnrít.
l·iirrr» triomíaN i M)la
K* Irncla, \ttrí; lTnnOÇUúta\$ picflka, *!«viatKro de lUflMWi dt- pttcMa rKrur«iÍnn- rotivals.
Uf u'« ai|uí una tiona COM d'ai|iir«i trm|i-; whh
vrr l'ensopiment qot- el cürartrrilu. drvorant un<|iianU i|iiilòmrtrr> dr rarrrtrrr>, i, araliat. >alurar-»e iTairr salutífet . rnmlm d'una pinetLi.
aMUlÉI Tenca rea rament nuUiU. deixant brollar
I' > • ^n.i propia ile la jotenlul mil. 1* mateixa esINMitanettat que Imilla l'ai|[ua «le I» f»nt pfoftefa.

QM llany »enil4en. «i atniien a rccimlar-sr, el* tes
de ITíli-em al- «ran» hiitels, dins una atnK'«frra
de convencionalisme i de llum artiticiar A«pií
tot COOfUi « IVíiiMmtaneital. j la jnii, a la confidencia. Un» le* remora dr les hranciue» riel»
pins prenen un to «le veus conegudeí. I, al cap
ile l>en pon ettona, acalicn per >cml>lar familiars.

I, dekprés del l>erenar, l'hora tan amada ate
Virgili, el «apvesprr august. aml> les íumeroles
que muntrn <ir Ir- masir> • les
omine»
• pie cauen de les muntanves. De -olK»-, |»ec 1*
mateixa llei de |Mic»Ía i|ue fa dcvallar les omlires i entilar les fumeres, s'alça una cançó, KaireM sempre melrmòníia <|ue entona algún carnBen pors rnríso* \,in\rn ciimparar-Be al (fuña Elberenaralcamp pcnili acompanyen els grills amb llur tira il'una
sola corda. Aquella i am.-rt í's TAnima ilel |>Hls«lge.
fimt. C M a presentía d'un COT oenilll i pur. davant
d'una fonl h(iSí|oeUna sentiu una mena «Tcmoció n-íríi¡eraiil i Cal no <leixar-»e*n corpendrr, cal trenrar-ne ràpidament I entan |ileni de ximpatia i|ur <|ua>i • i i • un enamoramml. AqueH-i ci». que (•» encís de fatilleria. I'er aiunscguir-bo, bi ha una
vru tan frf>ca igue I*', aijuell» tran«pariiM*ia. cum la ifun* ull« manera lien Bdfc U»raar al* autonxVúK promoure un Imigit
•le motón i rte lioüioes i |>assar de presaa. allunyant-ae de
• •ri1i.l.i--im>. i ««juell clonar-»e iota, •mw i|aeixa ni egoisme de la cançó an>*>nima, ofegant el cant dels grill- i rlnvetllanl
• ap mena, us tap<i»xii de M-|[UNU, rnlH>Icallant-iw> de pau • de le» branques dels art>res i el» porucs ocells que hi ha ajocals.
iM-ne^tlar. l'craucmmlai rmaia ai|ur»t cna?, l'aigua arril>a per
i amin* de misteri, OMH el» rateln i el» infant'. Es compren, així.
Al cap d'avall tlel camí retrobareu Ies ones. tolem
•pie rU látele* acostumin • -iluiir el- idil·líi a la Ton <runa font adalerailes, qae us acolliran amb aquella alegre remor,
Kl l»eren.ir, enlre lab clrmrrrtis remito una norctal deliciosa. con» de veus nmigm-s, ifK tal els pins a mitja lanía.

COSES
QUE
PASSEN

A AÍ ^UrüJt Pd J/r ///u afusla firata Ungular: el siItbrt a t r e i a Slyl mcmái mfmlt Jéi cgrafíi ejuiniíírsli
i. a mma ptlatifal •• \ . ;.i ftr f
urna llarga
carrera unit camrt ni una tola befada.

La elàiika ctrrtra m^takllila
ilaluma * Ciremile Jel t^rla .
ocellmma af legar eh mUUn eerredari, U Senguany tMtjWjlá
ma/elta fmfmm, Afneita fptograka rtfrfljnetx el mcment prefnralin iie la lorilda.

h'int ara temíem la
tela f<r mn arreu Je
marineria, dlftetl
d'Imaginar lluny
d'mm fatu fiotlée de
mar I ae cel. I. m
t'b*lami, It allrei

lleu' a*/ui un exercici fel fM tal
urna lulrefUesa ceri amenl no gaire
correml. Per admetia rad et t/ma*
lifual de -tall de la mori*. L'tfttlmh amé èxit / ' arritc*da
tro*fe .flarry Pkt. al l.mmt
Part .ü Herliu.

aflkaciam. lam frr~
làifmei ccm cvlgmem
perè al caf f avall
tem préu-liqnet. Com
it a r a afmeila
.Uicier/a fer mmi
/erroeiarií angleiof.
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A LES
ALTRES
TERRES

Hit fanirmcs. Ja fMt no foUlkament. í ó h molí •ifiikmali
per fahmifria a ebgir rtími. ¡ai fafiuHa Ulografi*
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ALA, Ture, ves-ho a ceredri
Aquest cridar energit era, però, ben ineficaç.
Kl senyor Manyac haguí de recorrer a les menaces t als insults- Kl Turc bolav^ aleshores a
l'alçada d'un home o bt s'arrupia, arrossegant
el morro fins arran de l'aigua i, aixecant el
carpó, cl blincava com un arc que apuntés cap a l'ànec ferit.
De vegades s'allunyava de l'amo per a defugir l'empenia que el
volia llençar al riu. L'ánec, mal fehl, esbalegava lot pulveriiunl
l'aigua a l'enlom. Kl Turc, que era un magnífic gos caçador, de
pel curt, se resistia violentament, enravenat damunt les dues po
les darreres per por de l'aigua glaçada. Kl senyor Manyac vegé
com l'ànec s'agitava frelurós, com allargava el coll i s'ajaçava
damunt de l'aigua, com se n'anava suaument a !a deriva, mort,
endut pel corrent. L'home es digui:
-Ara sl, que )a el ilnc!
I vinga tirar pedres, a fi d'exitar el Turc cap al remull. Volgué
atreure-s'el amb paraules enganyoses, lot donant-se paiacadeles
al genoll. Però, cà: el Turc sabia conservar la prudència i les
distàncies.
-;Vols anar a cercar-lo d'un cop, mala Wslial
Kls mals mols no reíxlrcn pas millor que la bona educació.
A lot això l'ànec s'allunyava per enlremig dels troços de glaç
agrupats com una
flolilla 1 brillants
com sl fossin vldrois. El senyor Manyac es posà a scgulr-lo per la riba
i el Turc l'imità. Seria una caminada
curia que no l'amoïnava gola. Pel demés, l'home eslava cofoi de la bella escopetada: l'emoció encara li
durava, per manera que certs indrets de la seva persona continuaven vibrant. L'ànec s'aturaria cerlamenl en algún tronc, com
les penques de glaç que, tot i ésser més llisquents, s'immovililzen
I fins s'enfilen les unes damunt de les altres. De més a més el
senyor Manyac no deixava de con.iar en el Turc: de vegades tol
és qüestió de làctica amb els gossos. Paria com aquell qui no hi
pensa, xiulant una cançó, i lol d'una agafaria el gos pel clatell
i el tirjria a l'aigua.—Un cop a l'aigual..
Però el Turc s'alurava en sec, del lot desltcressal. disposat a
fugir. Aviat el senyor Manyac comprengué que amb aquell troç
de quòniam no hi podia comptar Ambdós seguiren caminant,
guiats per l'ànec; el senyor Manyac ben decidit a acompanyar-lo
fins a la parada.
No feia fred, però començà de nevar de manera fina i embolcallant. El senyor Manyac havia d'eixugar sovint les ulleres amb
el forral del paleló. Era un home gras I rabaçut que tenia prou
feines per a encalçar les verdices, ho i ajudant-sc amb les mans,
les cuixes o bé les polaines. Quan els peus lliscaven dintre una

rodera o una petjada de bou, les agulles de glaç se trencaven
amb un xerriqueig que esmuçava les dents, 1 el riu (ela ressonar
aquests xerrics. L'ànec s'amagava ara darrera una mala de jonc.
ara darrera un salze o bé darrera una pila quadrada de fusta que
semblava una taula
parada amb estovalles de neu; després
reapareixia I tornava a perdre's en l'espessor dels flocs de
neu, sempre lluny
de la riba.
El senyor Manyac llucava de reüll
al Turc qui no abandonava el seu posat indiferent, cua baixa, talment com sl (os un gos de luxe, una boca inútil. Tan aviat hauria
volgut agafar-lo entre els genolls i apunyegar-li el cap sense remissió, sense pietat pels lladrucs, encara que les campanes del
poblel proper ne tremolessin; com s'entretenia en halcnar fortament pera veure eixir el fum que li evocava llegendes extraordinàries de paraules que es glaçaven en l'aire, deixant-hi uns caramells com carquinyolis. Ja la neu li entorpia les passes, i als
dmtres d'ell mateix la ràbia començava a congriar-se.
-Si trobés una bona canya que em servis de badoquera!
Intentà tnrncar una branca de salíe, però d'una estrebada violenta no li en pervlngué res més que una estelleta inofensiva.
Com que era de mena apoplèctica, es quedà lot encès de cara i la
neu se II fonia a la pell i li feia una coïssor desagradable. A tot
això arribaren a la presa de Galteres.
-Ara si que, ànec del meu cor, l'hauràs de pintar la passeiadal
SI, proul Hi havia una portella aixecada i, és clar, l'ànec s'Ü
escolà amb la gràcia més semilla del món. Desaparegué ptr un
moment en un remolí, capbuçà una estona en plena bromera, i
altra vegada es posà a lliscar lloniament. fugitiu, talment com d
fos viu, endlmontat. satisfet, al bell mig del nu eixamplat. L'ira
del senyor Manyac esdevenia perillosa. Volia respirar, però una
mena de colxl li privava l'aire. S'aturà, i el gos, que semblava
oblidat, feu el mateix. El
senyor Manyac en aquell
instant prengué el cel per
testimoni i, tot resolut.
continuà bo i dient:
—Primer em revantaré
que deixar-lo.
Silenciosa I atapeïda, la neu li remullava el nas, els llavis i el
coll; li apagava l'incendi de la pell; se li enganxava als peus bo i
doblant-li i triplicant-li les soles i l'apujava com una cigonya.
Uns que un dels dos paquets de neu se desprenia, el desequilibrava
I el feia caminar coix. Més enllà es distreia fent aixecar tot un
eixam de caderneres que s'aclofaven en un arbre, el qual semblava esp"lsar-se un grapat de flors cantaires.

\á n'hl ha brn b* un lip d'dquiM roaun^ol
La mllat <ra qoc lltoof rs arla ámbar al cap d'avall
A prop d'AmyoU. abans dd pont a l'indm dr Tan. crniral, bi
ha (om una rscullrra natnral qur divtdnx «I corml. Kniloc dr
srnuir a drr(a o M a ['nqoerra, l'inrc qar si qur va i s'rnlrcban^a amb un Frix
r^wrWVafifyfecv^^c^

c.plnísls'hl
atura.
~Bt, vaja: no
rn parlrm mrs,
ja rt tinc, digué
el Mayor Manyac.
D*drbò7l.'rnsrparavrn nns
dru mrlrts. InIrntè prrdanrra
vrgada d'rasi-

homar rl Turc. — Quin gos!
Mai hom n'havia vist de tan
apàlks 1 mussols- A Irs incílacions responia aparlanl-sr rsbialxadamrnl Alrshorrs rl senyor Manyac guailA circularmEnl rn
cerca de la perxa qnc II convenia, una prrxa dr dru mrtrrsl
Inleltcl Llucà l'ànec com si el volgués pescar amb l'rsguard i
i aireurr'l cap a la riba; H tremolaven les galirs; ris llavis se li
apretavrn. se li contreien, se li rsblanqurirn; pel bigoti se li escorrien grosses gotrs de neu losa que semblavrn llàgnmrs. Crrcava un mitjà i no rl trobava. Com sofria, sense qur però podés
localllur la seva dolori Se sentia endut per una Fúria tan grossa
qur ja no podia reflexionar. Kl Turc. que s'acoslava, rebé una

dament per l'alrc «om nn occllol fastigós, caigué. s'esclafA. s'engrunà - i alxt. lot d una. el senyor Manyac cspenmrnlà ora sensació d'alleniamenl i benestar que rl deixà paral — i l'incità a donar amb l'allre peu una srgona cóssa, sensr mala mtrnctó, només
qur per a desem pel lega r-se de l'altra lofa. I després dr tot això,
amb l'escoprla de través, tes mans a les butxaques, arrodonides
Ics espatlles sola la caiguda dr la nru rndormiscada I rndnrmiscadora, segui el nostre caçador guaitant alónltamrnt l'ànec, amb
la vaga sensat Ió d'ésser sol lkiial prr múltiples intencions
Kn aqurs; indret, rscassamrnl arolund fins als genolls, el riu
s'escola pet damunt dr galets blancs, i, ça i enllà, son bart<olrig
dolç de gluc-gluc d'ampolla buidada se diversifica amb la convulsió del singlot que hi afegia una pedra punxaguda qur enrrgia
El dia comrnça
va a rscursar-sc.
—Al cap d'avall, anani corrent...
I ve'l acl que,
tot empenyent la
colla de tes vacil·lacions amb
un cop de cull rl
senyor Manyac
es decideix i se'n
va cap a l'ànec,
l'arrrnca de la vrrdtça i s'enloma, lol brandant igual qur un rmbriac, prr l'aigua reslitrnt i dúclít com rt cànrm, xop > amarat
com l'ànec mateix.
Ja el lenlal Prró, vés: sense ni lanl sols mlrar-s'el, n'ei llença a
terra, me II axala el bec i el cap d'un cop de taló i, frrdamrnt, amb
un srgón cop de
peu, me l'rsvenlra

cóssa qur impossibilità toia llei d* discussió. El gos, esquivà rl
OOp, rsqoitllant sr. La c6ssa, per6 DO fou del lol inútil, ja qur una
gran Ma dr nru fangosa es desempellegà de la sabata, volà pesa-

-Té, t lél mala
bèstia, bestia bruta!
Després agafa
aquella pellmnga
sanguinosa Uem-la
voltar al cap d'avall
drl braç amb un ample moviment dr hlabarqui, rl llrnça amb tot rl braó, lluny, brn
lluny, al mig drl riu. Espavilat per la larum de la «ang, rl Turc
bóta com un Hgrr; d'un salt travessa rl joncar dr la riba, i, nrdant «le prrssa, amb un grinyol intermitent, es llrnça adalrrat
cap a l'ànec, bo i xrmipanl-nr rl rastre sanguinós
|OA* S a r s , f r a i f

.nterviu imaginaria ami
I ¿emprr fa dr bon lenir una conversa amb un homr de món,
mis ho resulta al cap d'un parell de meses de Irobat^vos en
un poble d'esliueig, que vol dir
que ¡a esteu cansat d'haver anal
tantes vegades a la font 1 abonit
d'haver haguí de suportar més
vegades encara el joc del Pare
carbasser o d'allres per l'íslil.
Per això, bon punt se men
presentà l'avinentesa, vaig demanar hora per visitar el senyor XNo s'ha fet esperar. Als pocs minuts d'ésser jo al seu xalet,
ha arribat del Casino, avisat pel seu ajuda de cambra.
— Em do! — li he dit, tol corresponent a la seva estreta de
mà—que us hagueu pres la raolèstia de venir tan de pressa.
Poiser ereu al millor del )oc.
— M'heu fel un favor, entre allres raons., perquè perdia.
— Hm aol més encara. Teniu costum de perdre?
— Sempre! L'home que juga per guanyar és un imbécil. Per
(er diners es treballa. El joc es va inventar per proporcionar
emocions, però no a canvi de guanyar-hi per toma, sinó de perdre-hi. El joc és una passió i les passions resulten cares.
— Ben observat... I , com us heu decidit a tomar a aquest
poble? Feia uns quants anys que no se us hi vela?
-— En efecte. La guerra i la posl-guerra a mi, com a molts
d allres, em van encendre una aguda curiosilal, un gran afany de
viatjar. La freqüència de llegir noms estrangers, el
saber-ne coses líns al detall, varen acabar per presenlar-me esborrades les distàncies. No és que
abans DO íés més d'un viatge; però no solia passar
de Paris.
— I, «lones, aquest any?.— Què voleu que us digui, tot vé que cansa. No
us ho puc assegurar, perquè n'estic passant l'experiència, però molt em temo que l'afany de viatjar ès
una foguerada que dura dels vinl-i-cinc als quaranta
cinc anys. Abans d'aquella edat, un hom se sent tan
lligat a la terra pròpia que li dol d'abandonar-la; en
acoslar-se a la cinquantena, en comença de senllr
l'enyorament— Ningú us faria tal edat.
Doncs, la tinc. Mireu els meus cabells grisos.
— Poden ésser una coqueteria, com la de posarlos anys. El lipu de conquistador modero, no és
un adolescent, sinó un home de cap gris.
— Us referiu al tipu que han propagat les
pel·licoles?
— Al de les pel·licoles, 1. si m'ho permeteu.,, a
vós mateix. Són prou eloqüents els efectes de la
vostra estada al poble. Sou el tema de totes les converses i l'objecte de totes les mirades femenines. Això, sense voler
argumentar més que superficial meni. Voteu dir que no en sortireu
casat? De vegades-..
— Podeu estar-ne segur. Tinc un criteri fixal i no hi fallaré
costi el que costi.
— I aquest criteri és...
— Qoe l'home no ha de renunciar mai a la seva llibertat.
I em sembla que no cal pas que us demostri que el matrimnni és
un esclavatge. Al cap I a la fi, no casant-se, l'home no ta més que
conservar la seva condició de rel. de senyor de loles les coses
que el volten. Això vui i allò no vul; aquesta dona m'agrada
i aquella altra., també-

un

kome

de

mon

— O sigui, que preferiu un esclavatge múltiple- Perquè convmgueu que estar sotmès als encisos de Iotes les dones no és pas
certament viure en llibertai.
— I, $1. casat, seguien agradanl-mc?
— Aquest ja no és un argument contra el matrimoni, sinó
una qüestió de moral.
— I, sl la que arribés a ésser la meva muller s'enamorés d'un
altre home?
— Aquest és un argument propi de la vostra feblesa i - temo
que no us molestarà que us ho digui - d'una inconcebible cobardía.
— HomeL.
— Permeteu-me que ho aclareixi, que en el Ions es tracta d'un
elogi. He volguí significar que no us sentiu amb cor per conservar
l'amor d'una dona, lenint-ho. com ho lenlu, iot: joventut, bona
presència, fortuna...
— Gràcies, però no em convenceren.
— I no us cansa viure sense escalf familiar, portar aquesta
vida de camp d'esport, de carretera i de casino? Admeteu, si més
no, que l'alicient d'aquesta vida ha de tenir una duració limitada,
com la té. segons vós, l'afany de viatjar.
— No m'interessa esbrinar-ho Pins. |a ho sabeu, per no haver
de tenir ni cuinera, em faig servir cl menjar del Casino. Fm consta
que té e!s seus inconvenients, però tantseval- Estic decidit a no
repetir la més popular escena de la Bíblia: abans que admetre la
poma de mans d'una muller, prefereixo arrabassar-la a la serpEs més airós.
— Renuncio a insistir. Altrament, senyor X, ra'adonc que és
l'hora del vostre passeig
de cada tarda. Si voleu,
tindré a honor d'acompanyar-vos fins a L a Punta,
lloc de reunió de les vostres amistats.
— L'honor serà meu.
SI; anem.
Hem arribat al barri
de! xalet i sobtadament el
senyor X s'ha aturat, amb
una marcadisslma expressió de contrarietat.
— Què us passa? he cuitat a preguntar-li.
— Res. Que penso que
a la Punta hi haurà la
Maria N. i •ja· no em convé veurela- Podrem anar,
si voleu, per la carretera...
— Moltbè.
— ...però no, tampoc;
que hauríem de passar
per davant de la torre de
la senyora C i em temo que el seu marit sospila— Ale>hores...t
— Potser la millor cosa seria quedar-nos aquí, continuant
Iranquil lament la conversa, bo i prenent t'aperitiu.
— Admirable.
Mentre ens tomàvem a seure I tot esperant que el criat
ens portés la beguda, m'he posat a complaure el senyor X, reprenent l'interromput diàleg.
I li he dit.amb un somriure.que no sé si I ha acabat d'entendre:
— Doncs, vos, senyor X, esteu decidit a no renunciar a la
llibertat..
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La condició de gran ciulal de la noslra
Barcelona acostuma a palesar-se d'especial manera en les solemnitats de carácter hípic, a les carreres i ais concursos. L'apecte de tes vies que hi conduixen
i, sobretot, com és natural, l'hipòdrom,
ofereix l'animada distinció que és la caraclerislica d'aquestes magnes reunions.
I)c les celebrades aquest any, pot dir-se
que guanyaren encara a l'esplendor tradicional, venint a ésser una veritable
apoteosi de la gentilesa i l'elegància.
Espléndida superació del lipisme, que
cal celebrar ben sincerament.

AL CONCURS HÍPIC: CONCORRENTS LLUINT
EN UN DESCANS ELEGANTS " T O I L E T T E S "
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Prr contra, les reunions ciutadanes a
vora la mar, amh lot i que són selectes,
no arriben a ésser mai gaire extenses.
Bis barcelonins, que a l'estiu envaeixen
les platges, no hi demostren cap alició
mentre s'eslan a la ciutat. Al·leguen diverses raons, algunes d'una lògica irrefutable. Podria, no obstant, haver-hi més
afició. Hsperem que s'aconseguirà amb
espectacles tan Interessants cora el de les
darreres regates de balandres i canots,
quatre moments dels quals reproduïm. A
I òval, el campió de ciclisme faume Janer,
tornant de la «Volta a França».

DE LES REGATES DE CANOTS I BALANDRES I
DE LA CURSA CICLISTA. FETES AQUEST ESTIU

E LS L L IBRE S
Uai dnipU acollÍd.i de
simpatia ha siludal l'aparició i['aqucstcs »Corrandc5». sciulllcs. ctnrc». mH
d'un cop inlrncírinadc»,
sovint rmncionantü, de
Wnl cn liinl espumejade^
ilr mrlanj;Ía. Aln han d'fsK T . Un glop d'aigua clan
en Us.sa de plaïa, un p«:n9araml perpetuat en quatre
venok. Exercici no lan Bcil com sembla. Mé$ tfff&l
encin, per un pe u com
En Eernin AgulW, el j<x:
dr sacrificar l'estil propi
en hnmenalge i l'estil
popular.

Coirantl

• El porta Joan hnqter ha recollit en volum les notes aparrgudr-, ara fa quatre estius,
damunt les pàgines de «La
Veu de Catalunya». Són fresques encara a la memòria dels
seu» lectors; amb tanta gràcia,
agudesa i lluentor d'imatges
havia escrit Joan Draper el
*ru iDírlarií...
L'anècdota amb què «'inicia
i cé clou el . Dtrtari d'un nedatlor* fs un pretext per comentar la mar... Els espectadora i elt rpisodií de ta mar
í-òn cantats amb lirisme esportiu. El nedador de Joan
l)raper juga amb la mar com
un déu. E- una sensació que
aquelles notes tradueixen.
La fruita mís dolça que
tanca el "Dietari, d'un nedador- /-s, naturalment, poesia.
Alguns -madrigals*, sobretot,
farien goig vestits de vers».
ToïiXsr.>Kf<s
(De Atf Publidlal)
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Kl Kloi —«U lluna dins el
llac» — resulta, per al contingut d'aqueat llibre, plcd'eni-antament, com la del
llac i la lluna, de lleugera
inquietud, riçada pel pressentiment dr l'amor, semblant a la de l'aigua que
riça l'oreig, de claror una
mira indecisa, tal com la
de la pran llàntia de la
nit... Saludem dea d'ara el
pròxim llibre d'En Trous i
Vila, que ja resplendirà
amb joia d'albada i serà
dens de la |»o8sessÍ6 de
l'amor.
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Meu's aquí un llibre. Un
singular mm notable, qui
vé a demostrar d'incontrastable maneta la |*>pularilat i l'anli-or d'aquesta
forma dr poesia religiosa
a la nostra terra. Amb ell,
el prestigiós llibrcler En
l u u BU. Batlle ha fel doble la%ca de cultura i de
patriotisme, lant per nÓ
de la publicació dels cenl
facsímils que constitueixen el .os del llibre.com
per les •breus consideracions', ben inlrretsant-t.
amb què l'encapçala. L'han
ajudat en tan liella tasca,
facilitant-li els originals, el
senvor Salvador Babra i
el doctor Roca i BallW,
aquest anomenat amb justícia cl rei dell goigs.

L L U N A
DINS
LLAC

• L'elogi del nedar és hàbilment invnlucnt en una petita
tragèdia viscuda per 1 autor
• la nostra cosla que amb
l'emoció dramàtica que desperti en l'ànima del lector
serveix de marc a la part purament lírica del llibre en el
meu concepte la millor. En
RqnetU part lírica ¡11 donaria
la preferència al capítol -EU
madrigals», on abunden les
exquisideses de fantasia i el
sentiment I simbolilxacíons
molt encertades. Aquest capítol pel seu tó i per la seva
forma (prosa repartida en versicles), és un breu Saltíri de
l'amor mediterrani.
En resum, Joan Draper h.i
fi t un llibre In-n original, en
el qui la salHtr moderna que
li dóna el tema de l'esport ís
drstrament lligada al mès autèntic sentit clàssic.
Hi o* Moxioiu.
fDe -¿d VtuJi Calalunya*}

l'na nova |M>etessa, amb un
nom Un escaient «om el
de Maria Verger, s'ès revelada amb aquest llibre,
que porta un nom no
menys escaient que rl d'e. lla; • Clarors matinals -.
L'na emoció, totalment fe
menina, hi clarcja irisada
de tou i de tremolor, com
la primera hora del dia,
i els versos hi canten a la
bona de Deu. H a dir, amb
la graciosa esponuneíut
dels ocells qui es desvetllen, I encara hí palpita un
ritme millor el de l'ànima
de Mallorca, emmclada i
pura com el fruit de les
sevesfigueresi la flor dels
seus almetllers.Signí el nostre Deu-vos-guard a Maria
Verger un Joiós aleMuia!
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)anatori per a JL/iabetics
Carrer di Xegrwemis (BoiïttlNfOà) liarceiona
Telif&n 6346 G.
SÍIUJI en un drU ir».lm»ro(Sa^ndonn-i d mí* si ddl
VOIUDU de Barrrktfu. prop dr l'rsUríd de U Booirv
dd carril dr Sarrià I drU tramvie» del cifrer SlunU»
58 i so, par»d.i del carrer de Copíçnic
Cuína de règim, laboralori d'anàlisi, personal especialitzat :

nietos i Bugiíes

Tractament dietètic de la diabetes : Tractament per l'Insulina

MEA

Director:
Dr. R . C A R R A S C O F O R M I G U E R A
Antic tTearhinj; Frllow* (membre thicenl) de la Havard
Medical SC1KH4 de iloaton (Estat» L'niU d'Amèrica)

E l s millors iii.igneios i bugics alemanyes

mwwi uní
ProvenH, 326, ItICELOli • Teltísi 232S 6
HOIIMS !>& CONSULTA

Dimarts, dllous I dlssapte. de oue i dos «nirts de dea
/.;'.'.' al òaxatvrl t'om mi trm eetuullori farlieular, ti do*ler íarraitv t'ermigmfrt Irmrla tja'uiéQmwumi diaUliet
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JOIES VILANOVA
Unió, b
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Roca

R O C A , S . en C .

A n l r a c l i a , Cok p«r • calclacclA I c n i a e i
Scrrel m domicili! MUNTA.'IKII.M! Tel. » 1 C .
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INSTITUT O » MASSATOK

El tetúnari «1 linmot Je
m^circiilaciú i\ avui en día

Rambla dclCcniTC. 7 - i d n u t í t l Ltita,

Du. LLUÍS DE MARCH
NAS, COLL I OUUdS

Suri lots els dijous
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Moa»
Kambla C a i a l u a j a , - . p r a l .
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ñ g , l pclt

UM «llÉdH « ni«ta IRitato * hra-

DR. J A U M E SOLE
arreu

D K . FRANCISCO X . CAIRÓ
ConinlU 4« 3 a J - Ronda Sani Prr*, 1A. pral , 2'

Roger tic Flor. i(>4

I r U l o a «I S P.

VIDUA D E W. G U A R R O
FÁBRICA DB PAPER l>E TINA • Fundada en el segle W III
hroveTdoni del paper segellat de
les Repúbliques Argentina, Xile,
Periíi Uruguay. — Paper de
fil de toles menes. — Paper

de barba.- Paper ofici. — Paper per a edicions. - Paper
lela. — Paper especial per a
d i b u i x . — Cartrolines. —

JOSEP

Cartrolines de colors. — CarIrolines de fil per a cartes.
Targes. — C a r n e t s . — So*
brea.—• Kstotxeria, etc., etc.

FORS

FÁBRICA D E G E N E R E S

Canet de M a r

D E PUNT
(Barcelona)

BOMBES : TUBERIES i MOTORS

TALLERS

RAURICH

Je J .

ROIG

I

CHOVAR

BARCELONA
MUNTANER,

53

(BNTHE DIPUTACIÓ I CONSELL D E CENT)

-

TELÈFON

2390 A.

CAMISERIA
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JOIES N O V E S I D'OCASIÓ
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• M A S I A DE L A l O U A

A d m l n l · i l r a c l ó : Barcelona. B r u c h . 11*. pral. - T e l è f o n 1539 G .

BUSQUETS

MOBLES

P A S S K I G D K U K A C I A . Si

DECORACIÓ

BARCHI.

UNA

JOSEP SAULEDA
FABRICA

D E L O N E S .

L O N E T E S
Sani Pol

I T E L E S

P E RA

E S P A R D E N Y E S

M a r (Barcelona)

RENART
.//•/ ilfi oraliu
Pinlura
i Kuriilhiril
Iti-proilurfioiix

Mure»
lt tj Í i-

íoliii/riififs

Imatge» i Mllar»
Deeomeí»
imlirromti

• ilr la m**

CABHKK IIIPIITACU). 271

Amlerion.

(Mir*OtA • !•. •. Í ... ItliJlT

-... . i i

Dnmeint'o

i

.Ir R . « .

IIARCKLONA

17úfdii/
Oméref/e/
^ l/cmàr
rorhíernmjo

Calçats S iunon
G R A N

F A B R I C A

Saldo al detall a preus baralíssims
Mostres,
calçats amb petits defectes, etc.
Lluït, 2 / (itúrrím ÍV/ Pnrc)
"Immií'uj j i , j ¿ i atilobiu /i

C A D B U RY
born
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BOMBONS

Kmg Georgc
Prince oi Wales
Royal \\^iiidsor
Almonds Dessert

G.

HOMAR
CANUDA, K

CAMISERS
C SÍOIT'I AOÜA, » (tmU * Llvil)

S p o n , Camp i Platja
Babins, jaqueles Iricoi, pantalons franel·la gris, otoman blanc ! cru, camises
sport, trajos bany, barnussos
Tricot de fantasia per a senyora
Gran novetat en vestits, jaquetes, faldilles, sueter's, echarpes, trajos per a
camp i platja
Trajos de bany, models exclusius

M M c i - Làmpanj - D a o r a à i
Antlgukdbá

EMPRESA SOLER
COTXES

SAURER

Servei de les estacions de Breda i Hostalrich
a Arbúcies i SANT HILARI i viceversa
AUTOMÒBILS

TURISME
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Despatx de bitllets a Barcelona:
Centre de localilals - PLACA DE CATALUNYA, 9

Ferreri, barreter - PRINCESA, 7
Cotilleria - PLACA SANTA ANNA,-4

