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La/anlasio i el bon fíasl s'acoblen mestr^polamenl en les ertaclons tie Jean Palou. Bona
p n » a tindreu d"això amb e/s mode/s presents. Es trocla d'an conjanl d"un abric de tafetti de
seda blau marí i un oeslit per a la n l l de cròpe
l'ott. Madama
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georgetle blanc amb brodats.

La forma elegant l la gràcia d'un barret, d'ala una mica

ample, acaben de donar més lo a Cesmentat conjunt.

Tanmateix la moda tendeix a con-

cretar tots els detalls de les seoes noces creacions.
All·l·li Clulllai.
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L'csíatua

malmesa

y i a n Kn Mauriri M>Ttint •k rc»u;iò tle>iiia«-a U boinien una nena de prop de
que un dia. en un instant,
rina argrntada amb ra.«lre òe violctts d'un nulí de narç. el penetrà l'aprrhensió del desamor. Abans, si per cas.
«ncara tenia aqurlla frlicitat que. no pArant->e en categoha%-ia «enrit aure» d'un malestar sense muliu. Fou aquell
ric». c* ccniú al» calats de fresc, i a la qual creuré que. in«tant, tol mraonant-li en d palco, que s'adonà de que
vinguda l'hora, deuen animar-se ds homes mè» deihara- ella feia una ganyoteta de menypreu i se lenlí terribletai» i tut: felicitat ingènua que eventualment esfuma el mem desfavorit davant del teatrr i·le. Aquella ganyoteta
pattal. jcrmel unes %-acance9 a I » relacioni *a:íal> i fa era el fil d'Ariadna; hi relacionà mirades i gestos des\xurc el mon hnantent emborratxat de les flors de la tuitln
apercebuts abans i que ara li tornaven a la imaginació
«le nocr^t. Kn Maurici havia emparentat amb la Regina, i eiiverínats de sospites, i des d'aquell dia el» srus ulls
ella amb ell, |)rr inrlinnció dels |iaies ttasaib en afmitiit
e» desvelaren a un nou orde de percepcions, Tot cl resde fortune». Kll sortia <lels Jesuites quan una laida de
tant de l'òpera, en l'cntrcacle, a la sortida, la mirada d'un
l.iceu deu tl'un redan de f>alco avellulat, el seu |»aref tc- conegut o la remor d'una conversa el ferien com si fossin
ninl·lu arrecerat cnnlrn el flanc, agafat \trr la cintura, sola
mumuiració n burla de la seva desgràcia. I)cs d'aqurlla
la càlida iHumina.ió dC la sabí que encara pugnava amb el hora, amb una penetració exarerltada, {xtsà et seu amor
darrer lliiMre de Ui tarda, li havia senyalat la Regina nc- en perseguir cl dísamor descobert en cl larrupeig esna. aii>b la qual e-» casava anvs després, ats vint-í-sel. Però querp de la veu. en la ganyota homici<la.
si *c n'haguéi adonat ell mairix no n'hauria M M 1"»»
Entusiasta, comunicatiu des d'adolescent, de lot feia
mé» enamorat. Ella. noia consentida, passiva, en el ions
festa, i encomanava el foc de la seva opinió ats temes acfrigiíLi. \eient que el candidat no desdeia dr la catetuals. Però ara. et mateix no trobar ressò en l'ànima d'ella
goria i del vernís que li pertocaven, l'aprovà, sens; enfeia que se sentís la ven agre o inútil. I -a ganyoteta. la
tu<>ia<tnur-s*hi. com quan escollia un brocat o una barialleta engolada, inhumana, deien: A mi q u è ' IVixa'm
lista t r i a n t natural que cl millor es fabriqués |>er ella;
estar... — Almenys, hagués obtingut d'ella l'atenció ini de núvia no deixava d'estar agraïda al factor humà
nocent, el "per què?" o cl " q u è ! " de curintilal que ens
<fur l'alba (trema va a un estat civil que representa un
és tan amable en la dona com cl talem. L'n dia, ple de
guany de considera rions i drets en la vida de rHaciú.
bona intenció gosà insinuar-li. i ella li contista: EL- un
Kll la trolnva tan femenina! En copçava eU penja- antiquat.—
ments i els desig* ni un tremolor de l'ull, en un estreEn Maurici provava dc convenci's: Potser si que
mimeni del llavi atractivo! a fer desesperar. Potser les soc un criatura que esperançava correspondències exageserps de calfrel i eU esguard.* dolçament entelats de la
rades en l'amor de muller!... Oui sap sí, efcclivanent. cl
Regina sota les carícies i els obsequi» del nuvi no dife- desiíleratum conjugal noden d'sm de la meva posició
rien <le les seves esgarrifances quan <le noia la tebior
consisteix en situar al volt He la dona l'cxhíbiciò dels seu»
del Iwny li resseguia la (»ell o la mà de la cambrera li guanys, en trnjos, joies i coixes a fi d'ésser considerat
escarpia el cabell curtet. Però. a ell què? Si en aquell per reflrxc. i a tol exigir: que els altres m'envegin de
cos. cada «all muscular, cada decantament, ja eren una
posseir—|(er de lluny que sigui—ta dona més Nhclol dc
e>garrifani;a d'amor i cada faisó insignificant una felta ciutat!,,.—
xeta de roses d'un altre matís! Cert que m la teva garI V femenina, de <lesiijable li trobava com mai. Nogantclla mig felina mig de c<Jom, el parrupeig o l'alirct
més qur a ell se li havia escorregut un \xi dels ulls.—Es
d'esglai, de sorpresa o d'enuig sonaven sovint contra- CI«I una criatura—va pensar. 1 extremà els <ibscqui>. Endictori» a una orelb desapassionada faixí a la del co- <ara no veia que minvava en les seves nines la flama
neixedor d'un ínsirunteni que polsant la corda o la tecla
d'il·lusió <le l'úliima joguina de prm ja corria al joier o
sobre una nota i amb un efecte determinat, n'obcíngués
al carrosser o a l'Agència de Viatges, i arribant a casa,
un so fora de tota cimseqüència). Però a ell què? Això llam[iegant-li els ulls sota els cabells cargoladissos, li fria
«n:ara afegia un IHC de misteri apassionador a la rara
t'ofrena tot amarant-se de l'agraiment que elb posava en
personalitat d'ella.
cl canvi de respir, en d matís nou de la galta. (Almenys
Xo va ésser sinó al cap de quatre anys, quan ja teaixò). Però tol era atiar més el foc del martiri. A l mo-
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ment més impen^al, n i la mmicra dclb allargar-li un periòdic, dc respondre al SC-J bes. d'eslar al seu custai en
el cotxe; ausent, florint i»er ella sola. amb un alè fred
que l'encongia, amb una displicència avara i jmnxadissa
que li feia rodar el cap. rebrotara per a En Maurici aquella primera impressió dc desamor, i penava més com mes
estimació havia acumulat en ella. L'n dia després dr molls
alls i baixos d'aquests, tingué un moment apassinnai. Ella,
poruga, es va tancar en una sala projiera.
Però era tant de la Regina que encara s'hauria alegrat
ilc recrimar-se per ella si la seva naturalesa no hagués
cuidat rompre's i el seu cervell naufragar.
—Fuig una temporada—va dir-li un metge amic—
cada mirada que pOSO en ella cs una gota més que afegeixes a la cicuta de la teva mon civil. Creu-me!...—
Pocs dies després, al fil d'una conversa, ella va dír:
•—\o niTin agraeixes mie l'hagi pQBti una filíela al món?...
—1 com a corolari, resseguint-se el cos amb l'esguard dc
nena. enamorada de sí mateixa:—Per la dona de societat hauria de ser possible que altres tinguessin els fills
per ella.—
EI consell del metge actuava dins d'En Maurici, i
li entrà la fal·lera d'anar uns quants dies al mas. Justament
havia d'arrrglar conqrtes amb el masover. La Kegina. que
no era amant del camp. va fer la ganyoicta. Cultiva'm
aquesta espurna d'engelosimenl — va |»ensar ell. I demorà
la sortida. Però al cap dc dos dies quan ella li digué:
— Què esperes a anar-tc'n al mas? — va estar content de
que sortis d'ella, i cl dia d'anar-se'n va dar-li el bes de
comiat, dòcil, jovial... Alesliores ella. amb un rondineig
engolat de dona ofesa cs va fer pujar una fredor enterca
a la galla, i al |>obre passional l i va semblar que liesava
una flonja matèria inhumana, rebutjadora. X'hi havia per
tornar-se boig!
Tres hores després, amb l'aviciadura cnorgullida d'Imme
que porta dins una passió important, tornava a respirar
aquell aire espès perfumat de vinyes i de granes, tan material i tan pur... Va voler dormir en la mateixa alcova
d'altres tem|>s: la que tenia aquell cobrellit esiamjal amb
raïms i ocells estranys, i en un dels finestrons de la sala
aquell porticó que guaitava a ta vinya... L'endemà, va
obrir la jioria del barrí que encara grinyolava com aleshores. L'obsessionava l'afició ele lomar a veure una estàtua mftologica de marbre que hi havia dins la glorietn
<!c bruc.—Quin efecte l i faria? Quins records no li desvetllaria d'una edat més plàcida?—
Horror! Tot el nas de la figura haría ik-saparcgut i ,
d'un costal, entre front i pòmul lenia com un pegat estrany percudit a COfM de niarlell de pica|icdrcr enlloc de
l'ull. Aquella cara ja no ho era. ni memòria! Les reserves
de força jove l i vingueren com una corrent dc saba en

un formigor vibrant als músculs, i agafant una eina de
treball arrec;rada allí, d'un sol cop alegre i destructor
l'estàtua caigué a terra. Després va trescar per la vinya...
Vo pujar el oollet del Mill... Arribava al mas, ágil, cantador, acalora!. Després de dinar va dedicar cl reblant
del dia a fer comptes i plans amb el masover que va
quedar aluil de la capacitat del seu amo pel treball intensiu. Set hores seguides! Però, una vegada llest, començà
a trobar-lio tot iin|>ertinent. Això si, alguna cosa s'Iiavia
desesclavitzat dins seu en aquella quasi fugida, i estava
ben decidit: Primer era viure, i no \a* {ter pur egoisme;
l'únic remei era la separació: treure's de davant dels
ulls l'objcctc on terriblement s'aplegaven l'amor i el desamor.
L'endemà ja era a Barcelona.
Corregué a casa l'advocat sexagenari. amic del seu
pare. i veladament li donà a entendre cl conllicie psicològir. i el sen determini.
—Sembla estrany. Jo el coneixia més aviat afcciuós,
fet
a estimar una dona, vaj a l . . . —
Com s'indignà En Maurici! No bit endevinava aquell
vell que el seu cas era justament un excés d'estimació?
Furiós, gesticulant, amb uns ulls encesos d'artista parlant de la seva obra. eslava tol ell tan eloqüent que l'advocat entengué pels ulls ço que no podia explicar-se per la
raó. i per a apaivagar aquell enamorat estrany va fer amb
un to admiratiu:
—Xo em oemava, Maurici, que estimessis d'una manera tan...—<Uc moment no saba quin adjectiu triar)—
tan... forta!... Quina estimació, senyor meu! Les coses
no s'han de |>endre així tampoc!... Torna d'aquí vuit dies
que ho hem d'arreglar.—
Afalagat en la seva jassió, va sortir respirant ample.
A l cap de dites setmanes, després de totes Ics precaucions que li dictà l'amor a la Kegina perquè la se|>aració
fos als seus nervis el menys brusca possible, rclirat a una
dis)(esa. rcnunciatit al cotxe propi, aturdínt-sc fins a l'extenuació en la sera indústria. En Maurici era tiillat de ric
maniàtic o de desbaratat per tots els que no es cremaven
en el seu infern, i àdhuc dels xofers de taxi quan els feia
]>osar a una marxa lentissima o aturar llargues estones,
seguint les evolucions d'una mainailera tivanteta i guarnida duent una nena que tenia la mirada i cl nas d'ell.
En aquests festeigs de parc Ü passaren dol anys. i la
nena en tenia cinc, quan. després de molts dies <le no
veure-la. un mati preguntà a la porteria. Havia tingut angines. Pujaria al pis... Res tan natural... Hi tenia dret.
Faria cl cor fort... Al rebedor veié una gabardina, un cajiell
i l'imprescindible bastó amb puny de plata im llustrcjava el
sol pacífic de la tradició, aquell Iiastó tan conegut, del vell
amic conseller de la familia de la Regina. Don Ignasi.
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Va fer un scnyul pri·liibiliu a la cinilirrrn |KT«|ur r» ^uar<lcfi • ] . . . : • -.• la Regina, i va anar
(Irn al (|uiirt<i de la
urna.
—Qui és vostè?—
—-Soc cl mrtge; un alirc.—
Va aco»Ur cl coss*! dc la filla al tro» de llit toral
«tel vol: —Obre la boca,— l - i tremolava la »^u. —I>igu»:
aah... aah.— La nena obeí. Poi*cr perquè cl tol no H
íc« nial. POttcr prrquè tenia \*ix de «i ntatrix li havia tapat cU ull* anrií els K^ant^ De bla net >r al coll ja no en
que<lava. Ei treiè cl reliotge anib conipla-mimit» i li prenRUC cl pols. —Aquí on Ic tinç cU dit» no et ía dolor?—
li pTcgiinta. pMMI d nii|¡ minut.
—Na—
— I clt gcnollíts?—
—No senyor.—
Estava contem. Però In pressió enorme d'un riu de
luiternitat inaudit per a cabre dins un home, que li forcejan al coll, cl trairia. Tol (xilsant vn |>osar el cap sobre la maneta de la nena com quan s'alça Deu, cU voltants dc la barba i (es aletes drl nas li frisaren, i no va
esperar mes... La nena pensava: Quin imtJOl (an estrany!
— I li va preguntar:—Ja estic curada?—F.ll va fer que
sí amb el cap... E» palpà la butxaca on |»rtava les claus...
Sortiria pel garatge, i depressa... Perquè M ara entrés ella
irresistiblement tornaria a posar cl foll al jou del s«u martiri immerescut. Immerescut, si í Quin mal havia fel per merèixer aquella vida amb dos únirs camins que si l'un era
tràgic l'altre era desolat?...
Per l'escala de cargol del pati que duia al Raratge,
topà In Mnriana, Tantigua cuinera.
—Qui ha vetllat la nena • les nits?—li preguntà.
— I J I cambrera. Es llcvaia cada ducs hores. Ara no
lanl.—
—Disbarat? Ella perd la nit... \A «rnyoreta amb l'ansietat forçosament s'ha de drsvetllar... Convé—ni que sigui i«ocs dic»—que vingui una monja. ConvcnHn la senyoreta... I J fan dir per Don Ignasi. Amb política s'arregla
lot... I de la meva visita, res!—
A la Mariana se K trencava el eor: justiciera i addicta,
va rompre:—Pobre senyoret!... Vna senyoreta com la de
vostè el que necessitava era un home que la tingués al
l>uny... L'estimació hen tancada aquí—(senyalant el pit
amb una mà declamatòria)—i el rigor a la cara... Xo veu
que és una flor d'aquelles que I>éu les va íer i les va
deixar estar per adorno?,.. Vostè,—jierdoni la franquesa,
senyoret,—ile massa enamorat s'ho ha perdut.—
Tot i raure-ti a sobre en aquesta forma mig ruda mig
frescas*», cl reconeixement dc que ell estimava molt l'afalagà com cada vegada.

—Ja sap. senyoret que soc la Mariana ile sempre i»el
que li convingui manar i saber.—
Quan sortí al carrer, la tebior de niu. e! foc <lr la
mirada, la veu de la filla, l'abrigaven per dins, i vu caminar bona estona al»stret. calmat... Era J M que un dia
la seva rectitud d'afectes triomfés.
La Regina... era la Regina. De bon principi picada
d'una tejaracio eK motius psicològics de la qual no li e n
fàcil entendre, entabonada d'alguna amiga i conreuat
aquest entaltanament per un advocat d'aquells que fins ela
addictes no troben millor elogi dell que dir que tc mala
btíemció, havia entravessat al conflicte passional del marit tot ile menuts confU:tes legals. El més actual consistia en escatir l'aliast del mol "ilcspeses extraordinàries",
i el dret nls cotxes, punt aquest darrer sobre el qual no
existia qüestió. ])er tal que des del principi de la septració. do> anys enrera. En Maurici havia deixat a l'entera
disposició de la Hcgina no solanwnt cl cupè preferit d'ella
sinó també el cotxe gran. Ni havia desnonat cl xofer ni
ell feia us ni |«n<>ava fer-ne. d'altres cotxes que els dc
lloguer. Però l'amiga havia dit a la Regina:—Tu, sangra't cn salut, creu-me!—
Potser per dignitat, a causa d'aquest seguit de petits
plets, potser per una dignitat que sense ell* també hauria
reaccionat, així com En Maurici cercara, d'incògnit, veure
la filíela, no acudia mai expressament on pogués trobar la
muller. Però quan casualment la veia havia de girar el cap
per no claudicar. Quasi feia cinc anys fie la sejiarnció, que
la veié novament. Excepcionalment portava una flor, i
l'home es trolià en el conflicte de no entendre de qui s'enamorava més: si altra vegada d'ella o bc dc In Itcllcsa insospitada que se ti revelava en una flor pel frt d.- vrure-la
florida damunt d'ella.
Vingueren els anys del primer col·legi de la nena. Devegades, sobretot els mesos d'hivern que a la sortida de
la tarda ja era fosc, la seguia, l'escoltava enraonar amb
la cambrera . . . I J I sera creixença, un canvi dc pentinat, un
dia que tingués més pàl·lid, tot interessava aquell seguidor inconegut. Dc vegades parlava animada d'una festa
que es i>reparava: altres vegades portava la banda...
Quan M n'havia ben embegul s'esmunyia al tombant d'un
carrer, vcs|«e enllà, i ja en tenía per uns quants dies.
Espe:tailor dissimulat, entrnillà !a seva Primera Comunió, els seus dijous al Parc. E I primer dels lleures dominicals era un pintoresc encontre amb la Mariana o una
visita a Ics Monges, no solament per a saber coses dc la
nena ans també |ier n intervenir, encaminar i prescriure.
I els anys següents vingué el veure-ta amh la institutriu.
Com més gran, més resiJendents. més palpables de les
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tralHaLt de b casa, que era la se va,
;r :Í k> converses <|i»e rolnva d'aninKal ( k b Havii ilr la filia.
Enlre atur M^uinl i iiillumt així le* ÍMCI de la vida
de la filla I duiiar-sc in! al treball pensant en
Iiencstar
d*ella i de la mult anuda. >c sentía cajiac d'arriliar a la
mort. -«enii»re així. en b frlmiai a distancia, IVró, prro...
Quan arrilà als dotie anys t i ! en tenia «|uaranta i
9c'n com|ilieit mtu <le sej-aració. Devrgadcs Li \TÍa aml>
llibres prim* de portadi MolorÍd>; les ptiiiK-res ni'\-eHcs.
L'n dijuus al Turú Parc l'inütíttitriu »eia tn un l>anr i
la nena en un altre lleyínl una d'aquelleB novrHrs al costat d'una amipi nwrs gran. Ell espiava la filia des de
darrera una placeta d'arliu>li>s. Com altres vegades pres*entia el nunnent inevitahle en que desdiría, encara q-ie
després s'haguessin de tornar a desencadenar en la sova
ànima els Uirmenis dVnamotfii del desamor. Veia aquella rrianira aní)) un gra] tal a la cara del foc de la d'cll,
tan seva, tan seva. que H semblava com si alguna COM
d'ell encara su»cei<ible d'oj^imismes sliagués arrecerat en
el cus de dot/e anvs divinamenl inconscient, a<l"rablc. El
dia era aturat en llum de
i un rengle d'arbrcs proI»ers floríeu com els d'un |>aradÍ4 terrenal «le nova m m .
Orearla un nmtiu i, amb muli cunipte de no esv;rar-la.
li ca|>laria L-i volunta! «le lilla que no coneix r l port; es
declararia... \<m)ifs d'Ímagiiuir-ho »c «entia curat drl
turment dr tants <Ucs. Però va veur- nue ella i l'amigucin
desi«rcs dr llegir la mateixa plana de la no\*Ha amb eb
caps junts, enraona\m. Va ¡larar l'orella fina com la
d"un lísic ni MI d'aquella veu, amb una >et paternal que
aviat no s'acontentaria amb cl «i. La veíc enrojolar-s?.
i respondre a t'nmlga:
—Un promès?... Són coses de gent gran... I encara
»"ha d'anar amb compte... Deu ser irrríbie iiue et surti,
per exemple, un com el meu )apa que no ha sabut estimar maí a la mamà com ella es niücix...—
—Peni encara viu el teu imià?—
—Per aquests móns deu correr... A mi comprendràs
que m'es Igual.—I veirnt que l'amíga sV-kaudalitzava.
va afegir:—No havent-lo conegut, comprens...—Però poc
des|iré». amb una gam-oteta on el pare veié retratada aqudla
altra;—Per això. ni ganes.—
El pare s'alçà del seu amagatall, i cautr, procurant no
remoure ni un grà de sorra, se n'anà sense girar cl cap.
amb UIUI ombra a la cara, com presa del sol. Aquell vespre entrà u un teatre... Mirades insínuants 11 dèien:
Malaguanyaib joventut! Acosta'l i seràs consolat... Mai
sigui sinó un musclr femeni. recaVrat sobre el oual poder
plorar cuen el jueu errant b Jerusalem |ierdu<b!...—De
cap manera—responia el seu orgull irteri«tr. <>n anirú a
¡•arar b seva integritat moral si ara s'entregava? (No

sempre l'orgull ha dc fer flacs serveis). L'emlcmà li venien pensaments si no de conveni d'un retir definitiu lluny
dc lo ciutat 'lue li srmblava eiivrrcnada. Pera això fóra
íleserlar... Ell, o liavia dc i>(·r-4·\erar en Ics activitats d^^npre per amor dels seus, encara que no li fos reconegut, o be... A b cantonada d'una cassrna veié el cartell
del Terci Exlranger cridant a l'aventura. El ressegui una
rialb interior que li va escbtar a b cara en un rcs|>Iendor
ilc Itogería... Això, això!... El notari tenia el seu testament. Tol estava u punt per un cas... Però no s'hi va deturar gaire en el |icnsament de la mort davant del goig
dc canvúr. d'alurdir-se en una ema absolutament inèdita.
El seu lemfieramenl generós i comunicatiu rebrotan.
rtjokrnïa. Reia <le b seva desgràcia: Jo so: com aquelb
estàtua mutilacb i|ue una nià irvoneguda va desfigurar.
NÍ els meu» no cm jiodcn conèixer.—Va pretextar envers
l'all |>crsonal dc la seva casa un viatge desliarjo; va ultimar i disposar... I va allistar-sc. Parli, entonant cançons com un estudiant, entremig d'una societat enterament nova.
Una vegada en canqianva—cusa rara—li sembbva que
nn havb de morir mai. ni quan l'aire era cttsil del» xiulets de les líales. Un db, durant un comlnt sentí un refrec insignifkant. Encara continuà una estona dret. Aviat
va sorpcndre's de defallir i s'adonà tic que tenia sang a
b rola. Una l a b hipòcrita li havia obert de |arl a i«art
del cos un passadís fí. estret, cap a b mort... Es veié
voltat de gent, entre ells dos del seu uniforme:
—Com te dius?—
Ell va fer un senyal negatiu amb el cap com volent
dirl- No soc ningú. Soc l'estàtua malmesa que acalia de
rebre l'últim cop... N'i els meu» no em coneixen...—-Però
encara ra dir: Gràcies.—Ja no hi veb gaire. Ihtes imatges: b de b Regina i b de b nena provaven de regravar-se en la (Jaca de b seva memòria. j*rò—signem verídics—ell v» fer-hi olutrucció («issiva amb b poca voluntat que li quedava. U presentaren alguna cosa davant
dels ulls i endevinant-hi el Sant (Vist va tenir un darrer
intent de moure mig cos com volent acostir-s'hi. Oní sap
sí en aquells instants l'home resuma b seva vida en
aquest pensament: He estimat massa. Però enrara no he
eMimal prou. Qui sap si entenb aleshores que l'amor
ha d'esser generós fins al punl d'estimar a pesar i tol
del desamor. í nue íòra d'això en el món no hi ha altre
remei jiel càstig de l'amor? Ees seves iianiules en nn darrer sospir foren;—Qu~ Déu m'amiori.—I va decantar el
cap per sempre en un gest tan liell i definitiu que la Regina potser se n'hauria enamorar
Josr.p LLEONART.
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P H I U P F E & GASTON
OHKNOUILUrm!
Vestit de kosha
verd folrat de
knsfia blanc
amb coll blanc
de basha

T

L

1
r

L U C I E N LELONG
Veslli de tardo de
ncorgelU- oerd

L U C IE N LELONG
Abric pel mall de
frís/ra de color belg
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PHILIPPE & GASTON

'eslít de ml de
ulina seda
brodada amb
perles de coral
i flors ¡amé

L U C I t N LELONG
Abric de larda de
lafetà blau mori

BERNA RD & CJ
Vestll de seli amb
plecs fírosos daoanl

F. H. Manuel

MODES DXÍ.TIU
182

D A M H poariTUD

LES

EXPO

Driirm **«re *•• («!• qae piatea i «t dir*. MIÍI
I .,-..„. .1 ... ^ntc. t! •Mllor de r W M rf"*
• la. Mvtati a li>»a <Ma ana rala.
Eo la «ipoaició Francesc Labarla conpoila H'una nebUi i claia pa•m«i—«la ccl« adqnireiicji una fraa imparláitcia Hac«rali«B. Sóa
•a mifailica Iraaapa'CQcia treballada D*iin* balla puiaia *aluflU>
Eli cala dalt quidro* d'Ea UJIIOI tenen un aiquiniamrnl mes iliraclc.
Tol pl·iat aambla méi viu i volaiadli. S¿n d'un blau i d'un blanc capónUniamrnl menlnlala.
Laa parta allea dala pai.al^e* d'r'n Domènec Catlaa, tcflaclaiirn uaa
r i;. . vibració ínflaMada. Tenen qualitats d'avantura (alanl. S¿a rom
de fruita moaaegada.
Ua dalm pHocipala HeriU d'Em Ba
rtada* i : - n . d«ble. el m... m,. i,t
Un
(adanilal. SesM CMUllra anó. tn Barradas n, (.. seablal ttmpf un b«a poeta del tetra do

LTaflada. és (I inòa puramanl. el
mea aiquiiidamsnl eitram oriental
deis oosltoa atlíalM.
Ela seus dibuisos millora són una
háíkaÍM,
La aeva IÍnio|rafis,'-ea tinta sioe*
ao estricta, — seta el negre, soto el
f ris, és una liniografia encesa de tola
colors.
No «aig áiaei m la«ps da sísilar
l'eipoaMió de lartiata kaogareM Eli• abetk Riofw. sobe* IsBes encsnUdors do Mallorc*
He víst <M dala aeoi dabaiioo qoe
icpraseBla un deia aspectes do V«ll.
d f oes—aMl poattcsaioat «voeolias.

OR VN'QLADA

SICIONS
Hi k« uaa pura façana Iota amaj .Ja da aol.
Hi Ka ua* laioageri.—Maaualíai >».,—•« la paaamhr.
Moll inlotaaaanla -par ua cert àgil hlme d'elagàicia aimpal
•la retrata d'En Poméa.
Feliu Eliaa ama certament la pintura.
Malhauradamant la pintura. —foaaria a dir,-'no al
•empre aatb la mateixa pal·lio.
Perà aii¿ fa encara mea «ittaUe* I
però aifl& fa encara mi» dramàtic el
aeo (raa laloat, però aiaò (a eocara
més dafne d'admiració la acra obra
ifoa glac cremador.

Quan en l'obra d'un artiate l'hi al>
bira un progrèa deñnitiu hi ba. gairebé
aempre, uneí aenyala fíaiquea que el
fan praaaeotir i que cl delaten.
En epropar-hi l'ciguard, ae'n desprèn com una mana de combostió optimiata anbtil.
Eo el que acabo d'ciperimenlar
devent alguna quadroa de l'cipoaició
Benet, nurenta. doa d'elk, en cl calàl'g. amb nia nómeroe 17 i 70. i . «a
tom*.- -no catalogat, qoe l'autor deaigna amb al nom de >La Vall de Corbera', i. nn qwarlfinalment«La r i m i .
que perla al aúmero 13, que ."Ha recordat un delí petita Corot mei deliN¿Ialo
de la col lecció M
violelejala, hi ha
que aón.
certament. i colora autoralf.
Josir MaeiA |UNOY

^ K.r

p.DB POMsa
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Josep i Anna Maria
Carner de Ossa

Cecília Mil/el I Clenové

.85

A L B U M D E LA G E N T I L E S A

SRTA.

MAHIA • FKANCESCA

GIL

I

VALENTÍ
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JEAN PATOU
JANE BLANCHOT
C«pell ite feltre
aixecat Jet costal dret
fran/a palla anglesa
COlOf Havana

Capell de bengala
negre amb dnla
de set! de color rosa
Kot. Albin Gnlllol

LE MONNIER
RIQÜET A i \ Mol i·i'i
Capell esblaLtat
de tafetà color carn

c
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E
L
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LE MONNIER
C EITROHIÉ

Capell de tarda
de crochet
de seda rosa
guamil duna
margarida
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MARTTRE COLLOT
L E MONNIER
I.AKMFS DH CLOWM
Capell crochel color
albercoc i Incrustacions

L E MONNIER
LA MAKGUERtíE
Capell d* lardo
de bangkok
ftrog guamil
cintes I roses
mateix lo

Capell de tarda
de palla d" Italia
cosida i cinta negra
Pot. CfcMpi IJUrti

JANE BLANCHOT
Capell de seli
I palla anglesa negre,
al costat plama pell
rosa degradat
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CARME
A Catalunya no som pas gaire
rics en personalitats artístiques
femenines.

la mostra d'u i pintura d'art pur
veritable.
I el nostre presentimenl no
ens va enganyar.
Carme Cortés, d'aleshores ençà, ha continuat decorant més i més
sedes, més i més crespons, fidel
sempre al seu estil viu í entusiasta
renovat constantment.

I, menys encara, en personalitats femenines a basc de gràcia i
d'audàcia harmoniosament combinades.
Es una honor i una satisfacció
de poder esmentar una d'aquestes
rares personalitats cn la persona i
en l'obra de la senyora Carme
Cortes, artista i dona de facultats
i de màgies múltiples.
Abans d'haver fet coneixença
personalment, la seva ànima,—degotant anilines precioses,—ens fou revelada a través d'unes de les seves
echarpes pintades—una de les seves especialitats més
celebrades.

I

A q u e l l a seda
p o l i c r o m a d a era
quelcom més que
un suggestiu model
d'art aplicat. Hí havia una v i b r a c i ó ,
una joia, un entusiasme inusitats. Els
colors,—en lorbellí
de meravella, — tenien una vida pràpia,un sentiment es*
pecial, una caligrafia, gosaria a dir,
panteixant.
Mes que una
mostra d'art aplicat
ens va semblar allò

Unes vegades feu predominar
els tons calents, que ella afecciona
per damunt de tot. Altres vegades, acordant la preponderància
a les tintes més fredes. Alguna
vegada i tot sacriñcanl la coloració en absolut en arcs
d'una pura harmonia monocroma.
En l'interval, Ics seves blanques mans de fada experta,
han modelat—el mot escultòric no es posat aqui endabades
unes admirables nines o figurines on tota la modernitat, tota la inquietud,tota la deliciosa efímera impertinència de les modes vibren enèrgicament í exquisidament alhora.
Comprenc l'admiració que senti
per aquestes menudes escultures de
roba el nostre grnn
Gargallo.
Són, àdhuc per
un mestre esculplor.
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CORTÉ5
una veritable lliçó de lleugeria i de moviment.
L'artística personatílat de
la Carme Cortes,—com preveiem— havia de desbordar,
un dia, aquests limits, per
reeixits, per saborosos, per
delicats que ells fossin.
Dona d'una gran voluntat i d'una gran sensibilitat
alhora, vull dir, dona de veritable talent, un dia o altre
havia ella d'encarar-se amb
la dificultat suprema del gran
art.
Començà,—ara farà avíal
dos anys,—per pintar unes notes d'
color i unes marines, unes
clolarades de vinya, unes
vessants de muntanya clapejades
de g a r r o fers.

Algunes d'aquestes probes assoliren ja un grau remarcable d'execució.
Els progressos que ella
va fer desseguida resultaven
verament inaudits.
Ultirnsment, dedicada,
en preferència, a l'art noble
i difícil entre tots del retrat, inicia una trajectòria
decisiva. Les dificultats són
vençudes a pass.i de carga.
L'obra va formant-se i va
perfeccionant-se admirablement.
La decoradora dVeAarpes. la modeladora de mnes té, ara, entre mans, la gran
decoració, el gran modelatge de la gran tragèdia i de la gran comèdia del rostre humà...
j-
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L U C I E N LELONG
Veslll de nit
de mussolina
de seda negra
guarnit de lafelïi
negre I flors

S
JEAN

PATOU

BERNARD & CM
NONO-NANKTTR

Por. Scaloal

VatOi de larda de
crtpe marí estampat
blaa. msa i aris

l'itW nflriT de tarda
de sotol negre
guarnit descocès
negra I mig

Pol. AI;, . CJotlloI
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LUCIEN LELONG
Vestit de tarda
de geortteíle
biartc g u o r n i l
amb galons lafetà
color marí

B E R N A R D & CM

J E A N PATOU

U'flBWnXK

:

Vesllt pel rnati de
swealer gersey beig
i faldilla kasha

Vestits de tarda de
fulard dt seda
color roig atnb
pèsols negres

Pot AlWnüumof.

^

Safatom
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La festa de les C a r a m e i11,
ie.s
L

A diada dc la Pasqua dc Resurrecció ha eslat de
sempre celebrada per la crístianilal dc manera
faustuosa i alegre, generalmcnl en el si de l'Església, però, a Catalunya no n'hi hagut prou amb les cerimònies dc l'interior del temple, els fidels han volgut palesar
llur alegria fora d'ell, escampant-la per plans i muntanyes
amb cants dc Joia i , a aquest fi, foren instituïdes -Ics
Caramelles.
Dels costums populars que a Catalunya es conserven, amb més o menys devoció, aquest és un dels que
major nombre d'adeples i admiradors posseeix. Cert
que actualment és bon xic modificada, però sí bé de bell
principi tenia un caràcter religiós s'ha convertit amb el
trascorre del temps cn festa totalment profana.

Referent al seu origen í al nom que porta s'ha de
declarar que els documents no diuen gairabé res, únicament pot dar-nos guiatge la tradició i aquest és el camí
que adoptà Mn. Jacinto Verdaguer l'any 1384 quan
trobant-se cn l'ermilatge de la Mare de Déu del Moot,
va fer pública la seva opinió que ningú ha contradit, ans
al reves més aviat ha estat confirmada.
Així seguint al nostre immortal poeta direm com ell,
que en l'ermita de la Verge del Mont, bell indret dc la
Garrotxa empordanesa, 5eguramenl s'inicià per primera
vegada aquest antic, religiós i català costum. Só d'aquest parer — afegeix — i em sap greu no poder adduir
res més que probes indirecles.
Reculem quatrecenls anys i figurem-nos veure uns
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quants pastors que guardant cl remat del Senyor del
Castell de Beuda el mati del dissabte Sant els fereix de
cop el toc del A t U l u i a del vell monaslir de Sors i així
igualment els altres monastirs veins.

de Pasqua, Goigs de /es botifarres, etc. Aixi ho testifica
el cronista del Rosselló en Pere Vidal dicnl els Goigs
dels ous a honor dc la Mare de Déu del Mont cs canten
ordinàriament per toies les terres rosselloneses.

A l moment els pastors es posen a cantar com les
campanes i els aucclls, i commoguts per aquella sobtada
alegria els passa pel cap d'anar a vessar-la a ta porta de Ics
cabanes Í cases veïnes. Quina cançó cantaran? Alcen
els ulls en l'aire com cercant inspiració i veuen al cim
del turó el Santuari de la Verge del Mont. El seus
Goigs senzillíssims i bonics venen als llavis de (ois ; el
so del Caramel/ o Haviol i el cant dels Goigs originen
la petita festa que ja té el seu nom í cl seu himne.

Variació trobem en el nom que se'ls hi dóna i que
també canvia segons les localitats, tals són: Carame/les
nom que segurament prové dc l'instrument músic amb
el qual acompanyaven els primitius cantaires Ics tonades;
caramella és sinònim de flaviol, instrument dc vent dc só
agut, d'ordinari, fet de canya i que els pastors saben
construir per ses pròpies mans.

En les pletes i
pagesies de Ics valls
de la Muga i el Fluvià se'n parlaria ben
aviat de les Caramelles dels pastors
de la muntanya del
Mont ¡ els pagesos
de Mujà i Lladó no
trigarien gaire en
apendre-lcs i els cuUerers de Tortellà,
els bellcstcrs i home» d'armes dc Bctdú i els teixidors de
Banyoles les copiarien tot seguit, cscampant-sc ben
prompte envers el
Pirineu i cap a la
marina, l'exquisid
costum de festejar
la Vigília dc Pasqua
talment com celebrant l'entrada de
la Primavera.
Que cl caní dels
Goigs de la Mare de
D¿u del Mont degué ésser el primer
himne que entonaren els caramcllaires no pot dubtar-se'n
puíx gairebé són els únics que es cantaven i que han
arribat fins a nosaltres en la Catalunya d'ençà i d'enllà
del Pirineu des dc temps immemorial i encara perduren
per lot arreu, canviant únicament el nom segons els llocs,
amb el de Goigs deis ous. Goigs de les Caramelles. Goigs

Camarel/es acompanyat de la variant Camalleres terme gcneraliWal qual significat prové, lal vegada, de cama,
car els qui formen
part i son actors en
la festa estan sempre a peu dret i caminant.
Hi ha una allre
derivació igualment
moll usada i és C i milleres aplicada
com a substilut del
Goig dels ous i volent significar que
fan camí. D'aqucsl
se'n troben Ics variants Camljeres í
Cremi//eres.
L ' e s c r i p t o r de
nostres temps en
Josep Brunet i BcItet opina que l'origen dc la paraula
CarameUa s'ha de
cercar en un mol
hebreu aplicat pels
jueus catalans a una
dc les festes principals de llur ritual
eclesiàstic i que es
celebrava en el
temps de les collites, la qual va ésser imitada pels gentils i amb tal motiu
cel'lebraven grans festes.
Una dc les més principals consistia en dedicar un
sumptuós àpat a honor i en obsequi dels esclaus. Aquets,
aquell dia, menjaven, bevien, cantaven, ballaven acompanyats dc llurs amos i senyors.

MODES D'ESTIU
194
Sï cs^dublós d'assegurar quin origen t é cl nom d'aquesta festa seguint Ics opinions primerament esmentades segurament ho ha d'ésser més aquesta darrera car
es fa difícil creure Í es problemàtic afirmar que s'hagi
popularitsal, introduint-se en nostra lèxic, una paraula
de procedència jueva.
Sigui quina sigui la veritable procedència de! nom i
de la (esta, el que si certament es pot defensar és, que
s'usa de molt antic. Segurament al sigle XVI ja era viva.
Tanmateix ella honora cl poble que l'ha creada i l'ha
sabuda conservar, puix per fortuna, en lloc de decaure,
cada any va cn aumenl l'entusiasme que cl poble sent
per ella degut a l'afició que els catalans mostren per el
cant choral. Gairabé es pol dir que no hi ha poble ni poblet a Catalunya on no hí hagi cl seu chor d'homes o al
menys no s'organilsi per a sortir la Vigilia de la Pasqua.
Com succeeix en
tots els costums populars tradicionals
es destrien cn varietat dc detalls que
en el fons no són
sinó una sola cosa.
Així ha passat amb
aquesta festa la qual,
segons les comarques, es cel'lebrada
dc diverses maneres.

Affi

Una dc les més
característiques és
la de Sant Julià de
Vilatorta—Vic—on
els Confrares de la
Marc dc Deu del
Koser van a cantar els Goigs dc Pasqua per les masies
i cases de la població vestits amb indumentaria de cerimònia, consistent en folgades capes i barrets dc copa
alta, portant de la mà uns llares bastons amb una estampa
de la Verge i els primers versos de cada pasada dels
Goigs, que no abandonen mai. Organitzats d'aquesta
manera en apuntar el dia ronden per tol el lerme dc la
població cantant els goigs a les cascs ja prèviament
assenyalades, acompanyats del qui porla la cistella on hi
dipositen els presents amb que els festegen, generalment
ous i a vegades diners.
Segons dades autoritzades, aquesta Confraria i amb
ella el costum de què parlem ja estava establerta l'any
1590. Referent a l'us dels bastons o bordons que usen

encara actualment se sap amb certesa que c|s portaven
l'any 1780. En quan a la música que cantaven per acompanyar la lletra dels Goigs es té com a segur que no és
altre que la usada l'any 1700. L'efecte que produeix
l'escoltar l'interpreteció d'aquest cant per gent rústega
i sense cap mena de preparació musical és del lot inexplicable.
En altres llocs els minyons acostumen acoblar-se en
alegre comitiva i van dc casa en casa cantant i captant
per U Mare de Déu. En ésser al migdia fan un gran
dinar. Finit l'apat tradicional agafen la cistella que prèviament tenen guarnida amb cintes Í flors artificials dc
variats colors i penjada d'un pal llarg comensan la visita
a les cases on hi ha noies per casar.
Allí cantan el bo i millor del repertori que tenen
assajat i cn correspondència a la finesa dels cantaires,
apareixen les obsequiades Ireient el
cap a la finestra i
omplint la cistella
amb llurs presents
que ordinàriament
són ous.
Durant la nit els
veins de la població, estan de festa i
s'acoblen als minyons que canten i
tenen gran goig en
sentir-los puix recorden els temps de
llur joventut.
Aqui ja veiem
com la festa és presenta amb caràcter
profà i caient amorós; clar que Iractan-se de fadrinalla
que és i ha estat la que ha format el contingent dels
principals actors les cançons aviat canviaren de color i
després del cant religiós primitiu, aparagueren les corrandes amoroses i les cobles per a felicitar la Pasqua
tot solicitant de passada una recompensa per els cantaires.
El tradicional costum d'obsequiar els caramellaires
amb ous prové de molt antic, degut al significat simbòlic que se'ls hi dóna com a emblema dc la Pasqua de
Resurrecció. El costum de regalar ous en aquesta festa
es troba popularitsat no sols en els paissos catòlics sino
que fins en els protestants i també en els cismàtics grecs.
Entre els jueus l'ou representava la resurrecció a una
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altra vida després de la mort en aquesta i de semblant
significat pervindrà segurament el simbol aplicat a la
festa cristiana.
Amb això transcrit i amb cl que veiem actualment
practicat podem tenir complert coneixement de com ha
anat desplegant-se
aquesta festa tradicional tan nostra a
traves del temp.* i
de l'evolució dels
gustos i costums.
S'ha modificat en
els detalls, fel moll
natural a tota cosa
viva, però no ha
perdut pas del tot el
seu caràcter original, que és de creure conservarà.
La proteció que
l'Excm. Ajuntament
de Barcelona lí ve oferint amb l'organització de concursos anyals, que des de l'any 1918 se celebren a la
Plaça de Sant Jaume davant la Casa dc la Ciutat concedint premis als millors excculanls i a la més escollida

presentació de les Colles de Caramellaires acaba de
donar-li major impuls i esplendor.
Cert que primerament s'afectuaven a la nil del dissabte Sant, que és la pròpia i la mès adequada, però
des de fa un parell d'anys han IrnslLi'Lit el concurs vuit
dies més tard, ço és,
a la nil de la vigilia
del Diumenge de
Pasqücles, tal vegada per allò tant sabut i repetit, que:
Tolrs /es grans festes tenen vuitada.
Malgrat l ' a p l a ç a menl no ha decaigut, puix enguany
s'ha vial suberanament concorreguda
i així la ciutat de
Barcelona, sempre
gran en tot, podrà
vantar-se de cel'lebrar les populars Caramelles, a semblança de les festes religioses que l'Església commemora
solemnement segons cl ritual litúrgic; Curamel/es amb
octava.
AURELI C A P M A N Y
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R. S U N Y E R ,
Els nostres ulls són ulmenl com els dels infants.
Senten la vivacitat de la llum i del color, s'enlluernen
amb l'esclat i les fulguración^ deU metalls i de les joies
i, més encara, quan són presents sota una forma altament
artística.
Naturalment que una joia: arrecades, pendentif, collar.

braçmlet, anell, etc., tenen un marc més
adequat i guanyen dc bo de bo al contacte
tebi d'una pell. però, malgrat «isò, ofrenen
també per sf solcs, en la rutilant vitrina
d'un aparador, el màgic enlluernament dc
llur tonalitat i la gràcia artística de llur
forma. Creacions com les d'en R> Sunyer
són motiu d'orgull per l'orfebreria i ens
permetem parlar-ne amb U satisfacció que
solen produir les coses ben fetes. Precisament de totes les arts d'avui l'orfebreria

Jotnl
Meravella de llum
liquida que encercla el foc
espurne/ant del
metall.

ORFEBRE
es, potser, la que ens dóna una més pura sensació artística. La combinació dels nobles metalls amb la pedreria, la linea elegant, la silueta esvelta dc Ics obres i de
llurs combinacions han d'ésser cosa dc mans amorosívoles que mes que treballar una matèria sembla que han
d'infrondrc-Ii, en un delicat i subtiUssim contacte, una

vida tota espiritual \ alada. Semblant primordial qualitat es troba d'una manera exquisida en les creacions originals d'aquest
orfebre.
La fantasia, el treball escrupulós, la
gràcia i , sobretot, les linees i les formes
que ofereixen les joies Í els objectes d'art
de Ramon Sunyer permeten qualificar-lo
d'artista puríssim, que més que cercar bastardes finalitats hom diria que cerca només
el gaudi espiritual, la joia única i exclusiva de la creació artística.

¿a pompa
augusta de l'Església
ha ennobíli i ha donat les
fnrmes més pures a
t'orfebrerta
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E l gran m ó n

L'encapçalament d'aquesta plana
té un poder evocador d'acusat relleu.
La mar ha estal cantada qui sap les
vegades en lots sentits i en totes les
llengües i qui més qui menys s'hn
deixat endur la fantasia i els anhels
davant de l'estesa blavissima, verdosa, sempre varían! i sempre plena
dc ressonàncies i fulguracïons de la
mar. Res d'estrany que els antics la
poblesin dc sirenes... Avui, dissortadament, potser, ja sabem que les
sirenes s'han esvaït fent-se fonedissos
sota els replecs dc les llegendes mitològiques. I
conhals po
U mar sense
cap t e m e n ç a
ur* canls.
Aquesta segu
relat agermanada a la que

Giulio Cesare,
per exemple.
quin perill pot
fer temer de
mateix A t àn-

xell semblant apareix com disposada
i ordenada a l'unisson de les exigències més fastuoses. En res desentona
dc la que pugui oferir l'hotel de més
renom i , a volies, encara sembla que
malda per donar al viatger la sensació que no es troba en la mar sino
en un saló distingit o en les terrasses
d'un club marítim, fruint de l'espectacle d'unes regates, posem per cas.
Ja ha estat dit i repetit fins l'abús
allò de la ciutat flotant i malgrat haver-se fet vulgar la frase no ens sabem abstenir dc constatar la gran
veritat que enclou. Compareu només la
magestuosa silueta del Giu/f o
Cesare—dc la
Nuvigazione
Genérale Italiana—amb la
ratlla que sobre la mar d i buixen les barquetes, i us
fareu c à r r e c
aproximat de
la g r a n d à r i a
d'aquest vapor.
Mireu
després la rica
sumpluositat
que presenten
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en l ' a l i a m a r

els seus salons, els seus menjadors,
imagineu-vus les cambres, passegeuvos per la seves lerrasses i potser
més que pensar en una ciutat flotant
se us apareixerà davant dels ulls una
imatge de la vida del gran mún que,
de no saber que cs tracta d'un vaixell mai no s'ens acudiria poder Irobir-la dins la mar i en alta mar situada en cl mateix ambient que en terra
li és propi. I no obstant cs així. La
grandària formidable d'aquets navillis i la rica sumpluosilal en que són
moblats i decorats es manté, en tot, al
nivell del gust
més exigent i
depurat. Tanmateix, creuar
les mars embarcat d'una
manera semblant Rns ha
d ' o f e r i r un
gaudi refinat
en extrem. Els
viatges que de
sempre s ó n
atractius i tenen molt d'enUu e r n a d o r s
fels en condicions semblants han de
ser-ho molt
m é s . Gosa-

ríem dir que poques invitacions al
viatge poden esdevenir tan temptadores com la contemplació de les fotografies d'un gran vaixell, superba
miranda de la mar, per damunt la qual,
fan í desfan camins esborradissos que
tan poden obrir el pas als idil·lis amb
totes les seves joies i il·lusions com
als spleens, amb tot els seus martiments i enyorances.
Tanmateix, però, cal reconèixer
que tan si mou a un viatge semblan! la passió d'un idil·li, l'aventura
d'uns negocis, el gaudi reposat d'unes vacances o
la melangia
d'un spleen ha
d'ésser per
sempre m é s
una agradosa
r e c o r d a n ça
trobar-lo emmarcat dies
d'un ambient
tan cosmopolita i tan autènticament ajustat
als més alambicáis preceptes del gran
món i als de la
més correcta
i refinadissíma etiqueta
social.
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ACTUALITATS
L'esport informa totci lea maBifeilaciont de vida i de l'acloalílat d'avui. Cap ahrecoaa
ba a cridar la gernació, ni endurae-Ia com un allau. Noméa Teaport asioleix fer voleiar rentutiasrae i la joia, per sobre cti cimps i
pistes, talmrnl una bandera que el
vent fa esdevenir llisa de tan ti
la i que el sol auriola tol donaotli vívissima loaabUI de colors. Hi
ba qui sap aprofilar-*e d'aquesta
fondíssiiDa paitiò que hom té per
l'esport, passió indiicutíble i reconeguda per tothom— àdhuc el
més recalcitrants contrarií, — í
adapta peli teus anuncis, motius
emmetllavals a la cultura fui
carrer Fernando,
anuoda elt
ací reproduïu. En
Canyelles, a quí ja
hem tiogut ocaaió
de lloar en altres
avinenteses, ens en
dóna nova ocatió
•val Val a dir que
la boxa guanya de
dia en dii
partidaris Gairabc
pot asscgurar-se
que dintre poc aeri
l'esporl que ea
comptarà un nú-

ja DO el lé avul.
No fs pas molt
que hem tingut l'ocasíó de constatarhoambundela darrers combala •< .
lebrata a casa nos>

SUC ti ion al

Ira. t l i comentaris favorables o
adveraos ala combalenla duraren
dies i dics abans del match i apassionen, encara avui. a la multitud. Déla que es formularen duparlit. de la manera palesa
com es manifestava l'afició rosegadora que dominava al públic, en»
abstenim de parlar-ne; al·ludim
I leí i en deduim els nous
iva i avcnlatgea que obtí l'caporl de la boxa. I per força bavia
A l'estranger— sobre tol a l'Amèrica del Nord la
boxa ía qui ae n'endú lea multiluda
fent-lca glalir i frisar. I no solament ha ealat cl públic que s'ba
port. ela arliates també n'han restat
s'han publicat llibres d'arguments
copçats a l'entorn
delí riog». Aquí
que no ens quedem

cem. Iots plegats,
per a seguir la gran
correntia per on
neden Ics nacions
més represeolalivea, també comencem a tenir amb In
boxa una nova
conalalació de la
aoatra
vilalilal.
Àdhuc, també, per
damunt l enlnaiaa
rae • Ica folles paaaions l'art U emmanlleva motius. I
aix< veiem uns boixoa on la força de
lamuaculatora d'un
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ACTUALITATS
boxeador npnreix amb un gcil
Iriomlant, I UD altre on amb l'ajuda
d'un alia veu anuncia al públic
la victòria d'un dels contrínranli i
una voleíaduta de capclli l'aiaeca
en l'aire com on flamarcig de joia
caceu. Pol beo dir-sc que la boxa
esdevé de dia en dia el gran
port de la multilud.

Her& aiii com la boxa eadevé
cl gran eiport de la raoltilod, l'bipiuBc tegueix cucnl cl grani capoll de la leleccíó. Es. polser, el
mes genuinament Goísiúm i noble
cipcclacle. Àdhuc lotbom s'esforça i posa giar
corre-hi elegíinlmcnl veslit, com volenl identifica
de les seves diades Altres esports han de redu
encongits d'un teatre o saló. en canvi, l'bipisme
manlcll bla'
del cel i es serveix
de la millor i més
verda califa. La
frriquelB capvespral posa uua inefable frisança sobre totes les coïes
i passa dolça i manyaga com un alc
teig d'alcs d'aquell
iulaol amor. (>cl
sea pas ca rcsla
només un lugis*er
voleleig damunt
Ics grarlo.» i lenuissimes tollelte*
blcsa del cavall. Ics
seves linees I for

cora en con.
-se a la (esla
f se als límits
'acull sola el

mes esveltes olreneu un gaudi insuperable. Amb ell trioufa l'esforç físic però scusc perdre cap
qualitat del seu aspeite noble i
harmoniós. Però. potser, més que
la festa en sí, cal veure ca l'bipisIB« l'excel·lent pretext qoe s'ofereix a l'exquisida femiaitat per a
lluir l'csplendidcsa d'un veslit i la
gràcia d'un capell, cosa que permet fer doble lesta de Ica seves
diades. Sens dubte que l'csporl I
els cavalls atrauran una bona niuoió a Ics pistes, però lambe deu
ésser poderós n o l i u d'atraccid
aquell especial i incentiu alícienl
dc trobar-hi les darreres creacions
que la moda ha llençat i la formosor múltiple, variada i cnlliiernadora del món femení.
Tot això ho ofereix abaslameul un concurs hípic. En canvi
quin altre esport pol n o l W H d'una fc*ta semblant? Quina
allre msnifeslació de cullura física ens ofeieix el meravellós
especlacle d'una
prtoutf curulla del
més accentuat de
vassall dc beutat i
d'degàacia? Cal
saber copçar Iotes
Ics gràcies d'un
concurs hípic t no
creure'l liroiUI tM
sols a una «implr
cursa de cavalls,
amb el mes o
menys acceatual
interés d'unes )!••
guesques. Val a dir
lat podrà compln'
ben prompte amb
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O M B R E S

Amb • Ombres • enj o/errix f a r t de la pantalla una nova mottra de les
possibilitats altament artístiques que poden donar les seves creacions.
Aquesta nova pel·lícula de f Aristocracia del Film que suara fou estrenada a Eldorado n'és testimoni ben eloqüent. Tan la presentació, ucuradlssima en els seus més petits detalls i encara amb alguns retocs
d'originalitat, com la tasca dels actors la situa en un dels llocs preferents
dintre el repertori de les obres cinematogràfiques. L'argument if aquesta

MCMXXVI

O M B R E S

pftlicula és una adaptació d"una llegenda japonesa que ha estat refosa i
presentada d'una manera meslrlvola. Argument ple d'interés i altament
alliçonador,és una barreja ponderada de la gràcia, de la beutal.dela força de la passió i de les tares i les bonescs dels homes.vistes a contrallum
o sota el vel de les ombres que, tot estra/ent les coses, no fan més que
acusar-ne llur reüea. Igual, exactament, com passa en les obres mestres
del guinyol entre mig de les quals •Ombres* no desentonaria n i mica.

UOOIS DESTIU

La
El primer
•l¿ primaveral
aixi com deixa
un verd m é s
intens sobre
les califes de
les
prades
sembla puitar
un reviscolamenl als esports.
En cíccte, esvaïda
la j;clor de
l'b i ve r n,
els esports
de neu es
veuen arreconals i novament tothom cerca
cl nou i més
directeconlacle amb
l'aire lliure.
Els campi'
d'esport, els estadis, les pistes
de les carreres
coneixen de bell
nou la compacta
a g l o m e r a c i ó de
les {gernacions i
els entusiasmes
de les ffrans diades.
Vejfcu s i n ó :
les joves, fervoroses devotes del
clauissisme de la
dança, trenen per
l'aire la garlanda

ada

ínmavera

ir

es

port

de llurs braços
i la gràcia voleiadissa de
llurs cossos a
l'csladi Elisabclh; ragilítal
del saltari es
troba al costat
de relasticilal
de la tennista Wells
— rival de
la Lenglen
—, i el croa
femení culmina al bosc
dcMcudon,
mentre les
ioles es preparen per
les lluites
dels campionats, i
arreu,la noblesa simp i t i c a del
cavall atrau la
més selecta societat ala concur«01 hípics.

1

Altrament, a
París i també
com un anunci
p r i m a v e r a l , ha
tingut lloc l'inauguració d*un estatge hindú cn cl
qual hom ha pogut admirar el
treball dels elefants i la reconstitució de diver-
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ses danses lipiques que no ofereixen, de bon
Iros, ni la gràcia,
nt la beutat clásica d'aquelles
cinc curítmiques
noies que encapç a l e n aquestes
planes.

grat la lleugeresa

1 tanmateix
l'esport d'avui
sembla pendre un
caient més aviat
clàssic. Per damuntlespetites tares i
les més petites anècdotes que
trobem cn
el conreu
de la cultura física cal
saber veure
la bellesa i
la g r à c i a
que ofereixen les l i nces d'un
cos que trobem encaixades d'una manera perfecta en
la gimnasia i , sobretot, cn aquestes danses rítmiques i plàstiques
que tenen lot el
regust i tota la
gràcia i la vivacitat d'una època
pretèrita. La noblesa del cos humà resalla plena
d'harmonia i dc
beutat que, mal-

una mena d'aire

de roba en que
es vesteix, no tc
ni una punta de
sensual. Hom diría que totes les
ínees, el conjunt
enter, àdhuc i tot
els replecs dels
vestits, prenen
d , subtilissím,
que

tc

moll

d'eslèlic.

Estè-

tica, d'altra banda estricta,
sense enfarfecs ni
ornaments
que,

més

que

aug-

menlan-la,
l'cnxíq u í rien.
La Primavera hom
diria

que

obra el pas
a l'csplendidesa i varietat de I '
esport.

Es

clar que durant I '
hivern també cn
veiem manifestacions, però no pas
amb

tan

gran

quantilat ni variació. La primavera s'endúu els darrers gelats panteixos dc l'hivern
i la gent es llença feia una multitud

damunt

les pistes i els
camps.
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El

noi

T VAN Ivanitx Lapkln. un jove d'un físic ben agradós, i
I Anna Semionovna Zamblltzky, una noia d'un nasset
A cumus. es passejaven cap avall de la ribera en pendís, i
després van seure en el banc. El bunc era pròxim al marge
de l'aigua, entre brosta espesa de vimateres nuvençanes. On
lloc celestial! Hi sélen. i éren amagats al món. N'omcs el
peix us podia veure, i els bufs que lluenleíaven damunt l'nigua com a llampecs. La jova parella era equipada de canyes,
hams, saquets, llaunes de cucs I
tota altra cosa necessària. Un
cop asseguis, començaren itimedialament de pescar.
—Em plau que, al capdavall,
ens hagin deixat sols, — digué
Lapkin, mirant e la rodalia. —
Tinc una pila, pila de coses a dirvos, Anna... Pa feredat... Quan
us vaig veure per primera vegada... — heu atrapat un peixet...—
aleshores vaig compendre et perquè de la meva vida, vaig saber
on era la meva ídola, a qui puc
consagrar la meva existència honrada i atrafegada... — Aquet deu
ésser un de gras... mossega. —
Quan us vaig veure, em vaig
enamorar per primera vegada a
la vida, em vaig enamorar apassionadamenl!—No estireu. Deixeu-lo fer, que mossegui més...Digueu-me, estimada, digueu-me.
em consentireu de tenir esperança? No! No en soc prou digne!
Ni tant solament goso de pensar-hi. Però puc esperar només
que...—Estireu!
Anna aixecà la mà que sostenia la canya, estirà, i va fer
un crit. Un peix verd-argent va respiandir en els aires.
—Ave Marlal és una percal Ajut... de pressa! S'esquitlla cap avall. — La perca s'arrencà de l'ham dansà en
1 herba cap al seu element nadiu... I sultà a l'aigua.
Però cn lloc del peixet que percassava, Lapkin, per un
pur accident s'apoderà de la mà d Anna; per un pur accident
la oprimí contra els llavis. Ella es retirà, però era massa
Inrd; per un pur accident els seus llavis es trobaren I es
besaren; si, va ésser per un pur accident. Es besaren í es
tornaren a besar. Després vingueren vot-* i assegurances...
Moments benaventurats! Però la felicitat absoluta no és
pas una cosa d'aquesta vida. Si la felicitat, ella mateixa,
no conté una metzina, la metzina hl vindrà de fora estant. I
això és el que va passar a teshores.
De cop i volta, mentre tots dos es
besaven, hom va sentir una rialla.
Van mirar cap al riu I es van quedar
palplantats. El noi d'estudi Kolia,
germà d'Anna, era dret dins l'aigua,
espiant la jove parella i rient maliciosament.

dolent
— Espero que vós... com a home d'honor...—murmurà
Lapkln enrojotant se. — Es fastigós d'espiar nos, és repugnant de contar històries, és Infecte... Coma home d'honor...
— Deu-me una peça d'argent, i aleshores faré el mul! —
replicà l'home d'honor. Si no, ho xerraré.
Lapkin es tregüé de ta butxaca una peça d'argent i la
donà a Kolia, cl qual la oprimí en el seu puny amarat, xiulà i
nadà cap enfora. I la )ova parella no es va besar gens més
en aquella precisa avinentesa. _
L'endemà Lapkin portà a Kolia alguns cromos í una pilota, de
la ciutat: i la seva germana li donà totes les seves capsetes vuides
de píndoles. Després li hagueren
dc regalar uns botons per als
punys en forma de cap de cavall.
El miserable noi s hi divertia
immensament amb aquest jove, i
perquè no se li estronqués, començà de sotjar-los. Onsevulla
que anesin Lapkin i Anna, ell feia
cap. No els deixava lots sols ni
un moment.
—Animal! — feia Lapkin, pelant dc dents. — Tant petit i ja
tan perfecte pocavergonya! Qui
sap com acabarà. Mare de Déul
En tot el mes de Juliol, els
pobres enamorats no van poder
respirar un sol moment allunyats
d'ell. Els amenaçava de contar-ho
tot; els empaitava i demanava
més presents. Cap cosa no el
satisfeia: a l'uliim va al·ludir a un
rellotge d'or. Molt be. no van
pas lenir més remei que prometre el rellotge.
Una vegada, essent a taula, quan els bescuits eran distribuïts, esclatà en una riallada i digué a Lapkin: — Deixaré
o no deixaré que la cosa vagi liranlr Aha. eh!
Lapkin es tornà terriblement vermell, i en lloc del bescuit. començà de rosegar el toballó. Anna saltà de la cadira i es precipità fora de la cambra,
1 aquest estat de coses continuà fins a les acaballes d'Agost, fins el dia que al capdavall Lapkin es va prometre a
Anna. Ah! quina diada tan feliça no va ésser! Un cop va
haver parlat als pares d'ella i obtingut llur consentiment.
Lapkin va apretar a corre cap al jardí al darrera de Kolia.
Quan el va trobar, gairabé va plorar d'alegria, i aferrà el
miserable noi per l'orella. Anna, que també cercava a Kolia,
arribà corrents i l'agafà per l'altra orella. Hauríeu hagut de
veure la felicitat pintada en llurs
cares mentres Kolia els suplicava:

— Ah. ah! Besant-vos! — va dir.
- M o l t be. Ho diré a la mare.

llluiIraclonaA.Coll.

—O estimats, o ratolins de casa,
no ho Uré mai més. Oooh! Perdoneu-me! — I tots dos confesaren després que durant tot el temps de l'enamorament mai ronseguiren tanta
felicitat, lanía de joia aclaparadora
com en aquells moments que estiraven Ics orelles del miserable noi.
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Tots els refinaments mecànics que la indústria automobilística més
moderna ha pogut concebre
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