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Els dijous blancs
EN QUÉ CONS1STEIX
EL PROBLEMA MINORITARI SOTA L'ULL DEL TURISTA
Aquese, dies, a Madrid, té lloc la SCS516
del Consen de la Societat de les Nacions. La
capital d'Espanya s'ha vist envaida de di
plomátics, polítics, secretaris, periodistes I,
paraula, d'aquel] bé de Déu de
guicí que porten amb elles les Delegacions
deis diferents paisos, especialment les de les
grans poténoies que no es descuiden pas de
pendre la part més important en els debats
polémiques. La majoria del cliaris madri
lenys ens arriben aquests darrers dies abillats
mag
d'una manera ben diferent, Iluint
en

se

una

passat, el Comité deis Tres (creat per

la

resolució de 25 d'octubre de 1920) va conti
nuar exercint el seu únic i absolut control,
sense que, oficialment, ningú no ,hi tingués
res-a dir.
En la darrera Assemblea, en la sessió del
tila 5 de setembre, el ministre holandés d'A
fers Exteriors, Beelaerts von Bloldand, va
obrir el foc, en un discurs en qué analitza

una

representació anglesa

—

—

sen

influbncia. Amb Passistencia de
Chamberlain, i encara més amb la d'un re
presentent laborista, l'actual sessió hauria
molt més relleu.
De tots els problemes a resoldre, el més
interessanl i el que domina per complet Pa
terció del 'ConSell és el problema ,minoritari.
I qué és'el problema minoritari?
No ens portaría poc Iluny el voler ara po
sar del tot al corrent el nostre lector del
qué i el com d'aquesta qüestió intrincada.
Ern sembla
n'hi haurá prou amb expo
sar
les dues tesis que s'acosten rnés á la
veritat
sobretot, que compten amb: un
mejor nombre d'adeptes.
Segons l'una de les esmentades tesis, el
problema de qué parlem és aquel' qué t.(
per objecte iminediat la protecció deis indi
vidus que formen part d'un territori que,
naturalment, pertany a una nació determi
nada, perd que va ésser anexat a una altra,
després de la gran guerra. Als defensors d'a
quest punt de •¦.,,ista, caldria preguntar-los :
•

•

ADACCI

•que

STRESEMANN
Bé,

i si aquest es el fi immediat, ?qué és
el que hem d'entendre per fi mediat, o per
dir-ho tmés ciar, definitiu? La resposta, evi
dentment, no els fila massa planera. Creiem,
peré, que la .majoria deis que pensen així
acordarien que, a la llarga, aquest régim de
proteoció a les minories ha de servir per a
asonseguir, paulatinament j sense entrebancs
aparents, la completa assimilació dels terri
toris i, per tant, deis individuus que els ha
biten, als Estats a qué han estat anexats.
L'altra tesi creu que el que cal entendre
per problema minoritari éš la manera de
protegir i assegurar la completa llibertat de
totes aquelles colléctivitats que
presenten
una comunitat de rece, de religi6, de
Ilen
gua o de costurns, diferent de la de la ma
joria del país en qué es troben. Aquesta
tesi és, dones, molt més amplia que la
primera, ja que no es limita tan sois a la
soludó deis problemes minoritaris plante
jets a conseqüéncia deis tractats de pau.
Anem ara a donar una ullada, ben Ileuge
ra tanrnateix, a les'
incidéncies a qué pot ha
ver donart lloc el
problema que ens ocupa
en relació amb la Societat de les
•Naoions.
El problema s'ha manifestat en el si del
Primer.. organismo pacifista, en forma de
propugnar per la •creado d'una Comissió
Permanent de Minories en la Societat de les
Nacions que hauría de portar a
cap una
tasca si fa no fa d'acord
amb el que, hem
presentat com a ,finalitat de la segona de les
dues tesis exposades,La primera vegada que
la proposició va
gt:Iser'ireure el n'as tímida
ment sollicitant ésser
tinguda •en considera
ció, fou en 1923 (segona Assemblea
de la
Societat de les Nacions). El professor Gil
bert Murray va
cuidar-se'n. La cosa, per),
no
va passar del
terreny de la proposició i
podem di• que fins l'Assemblea de
Pestitt

-.-

—

—

—

—

cap

adquirit

Durant el discurs del final del sopar de
la Bernat Metge, algú va notar
les cortines del saló es removia que una de
d'una ma
nera sospitosa. Hi hauria
algú amagat?
Evidentrnent. Més tard es va descobrir
que allá darrera hi havia un
de vi
gilancia. Algú ho va dir a En agent
El mecenes va desaparéixer Gambó.
per uns ins
tants i hom el va veure parlar amb
el per
sonatge de darrera la cortina.
Qué ha estat aixó? van preguntar
despr s a En Cambó.
.-Sí, era un agent va contestar aquest.
Per cert que és cosí meu. Jo el vaig col
locar a la Policia...

—

nífic vernís d'internacionalisme que els está
d'alié !mes bé. Els corresponsals i les agén
eles informatives que serveixen els diaris
catalans dediquen gairebé la totalitat de Ilurs
conNeréncies a les sessions del Consell i a
tot el que fe referéncia als més petits de
talls referents a les personalitats de la polí
tica internacional que el componen.
Tot aixt, vol dir que mai el nostre poblic
majá no 'havia tingut ocasió de seguir de
tan a .pçp.1 amb tal profusió de detall l'ac
tuado de ,la Societat de les Nacions. La
sessió..actual ha perdut una mica d'interés

assistir-hi.

Al Palau Nacional, uns guardes collocats
El senyor Fernández Flores, un deis es
especialment tenen cura que el públic visiti
aguts
i
intelligents
de
criptors més
'lengua les meravelles artístiques que hi ha exhibi
castellana, ha estat un.s. quants dies entre des, portant sempre una sola direcoió. L'al
nosaltres, com enviat especial d'un diari de tre dia, una família barcelonina visitava el
Madrid, por escriure crbniques sobre els ac
Palau. Uns quants varen passar per una de
tes inaugurals de la nostra Exposició. El
les sales un xic de pressa i, en ésser a la
senyor Fernández Flores, com a bon gallee, següent, varen esperar els altres que s'ha
és un esperit irbnic i fet a la seva, i per vien entretingut.
tant no gaire atine d'embadalir-se davant
Els retardats. varen explicar el motiu de
l'espectacle de les coses; i encara tnenys de Pentretenimenl:
cantar-les en estrofes ditirambiques i pon
No heu Ast un Grecos que hi ha en
deratives. Aixb vol dir que el seu astil no aquesta sala.?
és un estil apotebsic ni per a les grank so
No
varen contestar els altres.
lemnitats, un estil (Exposició», sino tot el
Dones no us els deixeu perdre, que va
contrari.
len la pena. Aneu-hi. Ja us esperarem.
Barcelona ha tingut uns dies d'alegria so
Els que no havien »ist els Grecos varen
rollosa i d'exuberancia primaveral, uns dies tornar enrera. Peró en anar a. entrar a la
de gran «tira» i de Festa Major. Davánt
sala, un guarda, molt amablement, els va
dels ulls deis forasters hent volgut Mostrar
vedar el pes. Impossible retrocedir.
nos satisfets de !'obra enlluernadora de l'Ex
Ells varen explicar-se.
poskió com si fos el miran de la nos tra
ts que ens han dit que en aquesta sala
potancia. Fins i tot, els que no han tingut hi havia els Grecos...
art
part en el •muntatge d'aquest gran
Lo siento infinito, senores, /pero no
diós escenari de Montjtac, per un mornent puedo dejarles pasar. Si hay los Grecos,
han cregut que en aquesta obra havien con
l'ameraos, pero volver atlas, de ninguna
tret algun mbrit i han posat en el seu gest
manera.
un
aire d'orgull i de vanitat perfectament
humana. Els barcelonins ho fom aixt !
Un títol del "Ciero"
En les Converses els ciutadans i especial
ment les ciutadanes, han usat també un
El Noticiero del dijous passat posava com
llenguatge adequat a les circumstancies.
a tito] d'un telegrama de Lugo, amb títu
Aixb és, un llenguatge de gran gala. Los
bogues han anat plenes d'epítets hiperbblics lars bastant grosses, La estupidez de los
campesinos.
i la febre de'l'engrescament ens ha fet arri
Aquesta «piensa» gairebé recorda alló de
bar gairebé a la superstició. Estem tan sa
tisfets de tenir la clau de l'hxit a la butxa «afortunadamente los coches eran de terce
ra» del Brusi.
ca, que ja no ens queda cap Inés remei quo
que el Ciero es ven poc fora de Bar
Sort
anar-nos-en a' passejai'.
El senyor Fernández Flores, amb la-seva celona.
figura de pardal i amb el seu ull observador
i mandos, ha vist el nostre panorama i to
Cerámica
tes les martifestacions de la nostra magni
fiebncia o de la nostra vitalitat. Després,
Parlava una bona senyora i deia :
per ne repetir el que tothom diu, semse gai
Veu aquesta medalla?, dones l'he com
re esforc
ni originalitat, ha escrit des del
prada al carrer del Bisbe, en aquella casa
seu diari que l'Exposició de Barcelona era
que
m
objectes de culte: és a dir, cera
una cosa que
de tan extraordinaria costava
d'explicar. I que el que calia era veure-la.
Ceramica, de cera: bona etionologia!
Nosaltres pensem igual que el senyor Fer
Veiam si dels capellans algú en dirá cera
nández Flores i que l'Atracció de Forasters. mics.
Cal veure PExPosició de Barcelona, pequé
Ara cam ara només-sabem d'un regidor
costa d'explicar.
de Badalona que es pensa que els capellans
són la rafa Botina.
* * *
—

un

se

Vigila, cosí, vigila...

Direcció única

—

1

en

MIRADOR INDISCRET

les tasques del Comité 1 les dificultats amb
qué aquest forçosament havia de topar,
traient-ne la conseqüéncia que la millor so
lució 9ue podia donar-se era pensar seriosa
ment en la crearlo de la ,Comissió Perana
,nent que, en els darrers anys, havia estat el
tema d'estudi preferit, en les reunions de la
Unió Interparlamentária de la Unió d'As
sociacions per la Societat de les Nacions
altres organismes pacifistes oficiosos.
La iniciativa del delegat holandés fou se
cundada en les reunions Immediates pci
caellér alernam Hermalin Miller
er
M. Motta, cap de la delegado suissa i,
final
ment, per Msr. Seipel en un discurs en
qual va afirmar que «era indispensable queel
el dret deis bornes a declarar-se
i impunement com a membres obertament
de llur raga,
penetrés definitivament dins la,
de l'Univers i fos sancionat corn consciéncia
més aviat
millor, per normes de dret internacional?).
Els esmentats discursos foren
contestats
tot seguit pel senyor
Zalesky, cap de la de
legado polonesa, que ho féu des
d'un punt
de vista exclusivament polític. Més
per
Ossosky, el ministre txec que ho féutard
empa
rant-se en raons d'orde legal o
técnic
als
dos, els va ajudar M. Briand, que
va sentar
aquella célebre afirmació que la qüestió
de
les minories no ha d'esdevenir
mena de
palanca destinada a desllorigaruna
els Governs
i a enterbolir la pau.
En acabar-se, dones, l'Assemblea de la
Societát de les 'Nacions de l'any passat, el
problema quedava al damunt de la taula en
situado preferent, i amb tota la gent
asse
guda al seu voltant en-lb ganes de continuar,
ben aviat, la polémica,interrompuda.
Amb aquest estat d'anim, i aanb la
mobi
landó per part d'Alemanya de tots els
,ele
ments de qué podia disposar
per a la iluita;
fruit d'una acurada preparació
d'alguns
anys, ,es va arribar a la reunió del Consell,
del mes de desembre, a Lugano, en la
el canadene Dandurand va encetar el qual
tema
,Stresemann va 'engegar la lluita que avui
encara continua. I podem dir que
conti
nua, perqué la reunió de març, a Gine
bra, va servir tan sois per a ajornar la dis
cussió 'fas a l'actual reunió de Madrid,
qué havia de tenir Iloc servint-li de base en
el
report a redactar pel comité presidit per
Adacci.
,

L'esmentat report

modifica pas profun
•Pestat actual del problema. Von
Schubert, en el seu discurs' del divendres
passat, el va atacar a fons, posant de re
neta que era una cosa feta per sortir del
pes. •Peré, •Briand va aoonseguir que fos
acceptat con.' a base de discussió. Es difícil
a hores d'ara dir quin será el
resultat de les
deliberacions de Madrid. Perd el més pro
bable és que la veritable discussió del pro
blema quedará per a l'Assemblea del mes
de setembre.
D'aquí aleshores la situació internacional
pot canviar bastant. El triomf deis laboris
tes a Anglaterra ha estat acollit per l'opinio
democrática internacional amb molta satis
facoió i arnb l'esperance que obrirá una al
tra era d'optimisrne com la de 1924, i aquest
estat d'atila/1 influirá sens dubte en el pro
blema minoritari com en tants
Aixé no ,vol dir, de totes maneres, que la
creació de 'la Cornissió permanent sigui cosa
de poca dios.. Ja sabem que la Societat de les
Nacions tan sois pot pendre acotds per una
nimitat.
Pecó qui sap i aquesta saludable reaccio
democrática que es comença a observar en
Porganisme de Ginebra, pot arribar a ad
quirir la consisténcia necessaria i obligar a
mirar els problemes internacionals des d'un
punt de vista més ampli que respongui al
vertedor esperit de la Societat de Nacions.
dament

no

—

Nosaltres, els clássics...
Un cap acabat el sopar de la I3ernat Met
ge, va aparéixer un fotégraf amb la
quina 4 amb el propósit, naturalment, má
de
fer un retrat deis assistents.
Hi hagué una gran remoguda d'humanis.
tes per tal de collocar-se
escaientment da
vant de l'objectiu. En Pere Coromines
agafar pel braç a En Sagarra, i II va va
dir:•—
Posem-nos de costat. Ens fa l'efecte
quo si tornessin els clássics vindrien •més
aviat amb vós i jo que no pas amo tota

aquesta gent...

1 d'un gest de la má va
de savis i de

sopit conjunt

assenyalar
professars.

l'en

La mágia de les paraules
El poeta floralesc Mn. Jaume Collell, arri
bat a una patumitat gloriosa, agreujada amb
un homenatge, ya estar malalt, no
se sap
si d'una i Ilatina mal paida.
I dones, canonge, qué ha estat abcó?
Ii pregunta un.
Els metges diuen que he tingut un emfi
sema... Eh quina paraula anés bonica? Em
fisema. Li dedicaré una poesia.
—

—

-

`1411`

Aquesta

r--1ez,d

o
ni
de s yo
etut
FIe
ha estat, de totes numeres, tan ab
soluta que no ji permetés de ter alguns co
mentaris 'sobre alguns aspectes de la nostra
Exposició. Ha dit, per exemple, que !'ar
quitectura de Montjuic no estav,a malament,
perb que ell hauria preferit que en. lloc
d'una rdpetició i ',una reproducció d'estils
hagués estat una revelació d'un estil nou.
Un estil nou. Meravellós. Nosaltros tam
bé hauriem preferit un estil que hagués im
tnortalitzat a través dels segles aquest mo
ment brillant de la nostra ciutat. Perb ja
ens haurtem guardat, com d'escaldar-nos, de
dir-ho a ningd. Si el senyor Fernández Flo
res
sabés el mai que ha, fet a Barcelona
l'arquitectura amb pretensions genials, se
gurament que també seria del nostre parer.
Es massa a la memoria de tots aquells
temps en que somiavem tenir una arquitec
tura d'estil catald, i és encara massa de pe
dra piccula la plasmació deis postres somnis
perqub no vulguem evitar, amb totes les
torees, una roincidéncia. El Palau de la
Música Catalana, l'Hospital de Sant Pau,
el Temple de la.Sagrada Familia i una infi
nitat de xalets i cases de lloguer habitades
per la 'riostra vanitosa burgesia són els testi
monis vivents —i tan vivents
de les nos
tres pecarninoses ()mies d'originalitat.
Penseu per un moment el que hauria po

res

no

gut ésser, per exetnple,

una. Exposició com
Montjuic confiada
la inspirado del
geni de l'arquitecte Gaudí. .Una mena de
Parc Güell de proporcions descomunals i

la de

a

dantesques.
turistas de

Llavers sí que en vindrien de

l'ostranger i de más enila i tot.
Per aquesta vegada, ja ens perdonara el
senyor Fernández Flores que prescindine de
!'arquitectura.
i original i ens contert
tem amb uns quants palaus i palauets .d'un
estil neoclassic, barroc
renaixement més
menys ben (intitat. L'arquitectura és
nova

o

o

una

immortal per a .sotmetre-la
certa classe de jocs i velleitats.
Ho sabem por experihncia.
cosa

massa

a

Una co1sa és l'esport
i l'altra la diplomácia

—

Apassionaments geográfics
Pel temps que el Dr. Aleu parlava a casa
(vingut de llunyes torres), van mos
trar-li uns nlapes fets a Barcelona per la
nostra

Mancomunitat.

Va elogiar-los, peró només
fer una
petita observado:
No sé per qué els han. fet amb el me
ridiá de Greenwich, tenint-ne com en tenitm
va

—

a la
Conreria.
El Dr. Aleu era
bares.

un

—

contesta que sí.

Parles-vous francais?
Mais, oui!

En Fina está salvat. L'éxit de la infor
meció és segur. Mostra el carnet d'El Mun
do DePortivo i, a raig seguit, dispara l'in
terviu
Vol dir-me la seva impressió respecte
del partit de demá?
L'alemany samriu :
Jo no sóc jugador. Jo sóc un deis de
legats de la Societat de Nacions. He vingut
a Barcelona de pes
cap a Madrid...
—

Falsa interpretació

un

home

eminent,

ales

Quina 'lástima!
Abans de començar a restaurar (?1 el re-taule dels Penales, el senyor Galofre 011er,
que en sa vida havia fet sinó pintar detesta
bles subcromos, va anar a trobar un amic
nostre que compta en la sevá vida unes
guantes restauracions realitzades, i Ii va de
manar si els retaules es restauraven a Poli
o

a
—

Paquarella.
A •aquarella,

home

contestar

va

el restaurador.

Després,
explicar-ho, afegia
Almenys així podrem rentar-lo quan
convingui.
Sernbla, desgraciadarnent, que el senyor
Galofre 011er es
'informar per algun al
tre cantó i ha usat la pintura a l'oil, que
no era el procediment 1ndicat, tampoc.
en

Cap

allá l'época de Paltra Eximido, el
Sr. Robert Robert fou obsequiat, pel Sant
Pare que Havors feia de Sant Pere, amb el
tito! de marqués de Robert.
Com qualsevol, esteva contentíssim del
seu tftol. Un dia que parlava amb un ma
sover seu, aquest 11 dele «Don Roberto» i,
cada vegada que s'ho sentia dir, el noble
deia, insinuant :
A Barcelona om diuen «marqués».
Al cap d'unes guantes interrupcions d'a
questes, el pagés respongué de tota bona fe,
amb ganes de tranquilfitzar-lo :
I no s'hi enfurten, borne':
dir.
—

—

A.

célebre doctor Muero :
Al segle xvi, a vosté la Inquisició Mata
rla cremat.
Fugi, homes— respon el doctor Asue-•
ro
?No ven que hauria curat la gota de
Felip 11?
—.

—

—

Un que ha vingut de San Sebastian ens
reporta aquesta anécdota actualfssima:
En una tertúlia, un dels presents diu el

—

En Fina, Pelegant reponer esportiu, aná
el passat dissabte a rebre, a Péstació de
França, eils jugadors alemanys de rugby.
En havent-se aturat el tren, el primer pas
satger en baixar fou un senyorás vermell
de cara, ros, cap-quadrat, amb una cicatriu
a la gaita dreta.
—Aquest és un dels jugadors!
va peri
sar En
Fina.
Es dirigeix decidit vers ell i ti pregunta:

Alemany?
L'interpeklat

El taumaturg del dia

:

va

Els guarniments equívocs
Processó de Corpus. Uns religiosos fran
han guarnit uns escolanets d'una ma
original : els han disposat en tres
grups, un vestit de blau, un de blanc i un
de vermell ; el roquet de tul finíssim, porta
unes cuetes de conill imitant pell d'ernuni.
Una senyora que contemplava la processó
des d'un baleó del palau Comillas, exclamé
en veure'ls:
!Ay qué monos! Parece un desfile de mo
delos de casa Rosario Pi...
Per als que no ho sápiguen, aquesta acre
ditada modista no es dedica pos als vestits,
sinó als dessous.
Els meteorólegs, peró, no han a-egistrat
cap pluja de sofre.
cesos
nera

Crits de Rambla
vostés hauran sentit més .d'una

aquests homes que venen coses pels
Palillos para los dientes!

vegada
carrers:

--

—

—

diez céntimos...
Anillos de goma. para llevar bien sujeto
el varillaje del paraguas!
(Dones bé. L'altre dia un heme que fins
ara havia venut Guías de Barcelona prote
„dint En Merino, ex-oficial de la Guardia
Urbana, es 'sea dedicar a vendre anelles per
als paraigües i sense voler va juntar les se
ves crides, la d'abans i d'ara, i deia amb
l'astorament de tots els que passaven :
La Guía de Barcelona para llevar bien
sujeto el 'varillaje del haraguas !
—

Dibuix inédit de XAVIER NOGUES
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Barajas finas, barajas!
La «Desesperación)) de Espronceda, Por

MIRABDR
Colibrins
Lec) que sota

l'epígrai

suggereix

una

El Consell de Cent 1 el Trentenari

El Stami de Mme.

Colibrí publicaVem ja ,fa dos nóMeros

ens

altrm anécdota colibrina. El

lloc de l'escena era a Madrid, en un estanc
de la Carrera de San Jerónimo. Un client
molt amic de l'estanquer li explicava les
gldries i facies deis seus anys de guarni
ció t Calalunya. Nosaltres •briem unes oí
des d'emissió receptora monstre i ens entre
teinem a escollir czgars que no lamida.' d'ad
quirir, perqué no som fumadors. Aquell
dient, probablement un oficial retirat de
Pexéreit, explicava les aventures d'una set
mana de maniobres •per la costa. «Portávem,
deja el brau oficial, un poeta catalán que
era muy gracioso ;
una bestialidad; figura't
que s'acabava un porró de vi d'un sol tra
go i fent tota mena de ganyotes. Se llama
ba... !Qué nonibre tan chocante!... Se lla
maba... Colibrí... Colibrí...),
-?Cómo diantre se llamaba aquel tío...?
Colibrí... Colibrí... !Ahl eso es : Colibrí

Sim

al Consell de Con 1. Dos consellers
del (.1.1 ens )Icompanyen per tal de
fe•-nos veure les reformes que Pedifici aca
ba de sofrir. sofrir és una manera de par

ploguts

lar, perqué en aquestes reformes no hl ha
gm(". softiment, siiió gaudir. Ron diferent

d'altres

gaudir,

llocs,

si bé

on

les reformes foren sense
per un gaudiniá—ter

clirigides

la

conserva

assegura

(Que
Una

per molt

sAlys

que els nos
bons ;urdes els ar
qulitectes restauradors
descobrissin un magnf
fic enteixinat .11.r1b ex

quisida

decorad() polí

daurada, obra
d'estil renaixernent, pe
rd pintada en ple goti
eisme.Agustí Duran des
colar( pel seo cantó l'au
1or i la data d'aquesta
croma

ja obli

i

preciosa decorado: Pe
Arcanya, 1401.—(Sor
ro

presa. Són permeses to
tes les conjeetures i s'o
bre la
investigació. )
Endavant..
A Vallara banda del

menge.

Ah I •molt bé: en sabia molt.
I, oitié a dir?
La vena que sí que va respondre :
No ho sé : se les havia amb la
—

pati,

—

—

En

parets sobrevingudes,
oficina de data ani
lenária, la qual oficina

ningú no sabia per qué
servia. En aquesta ofi
cina una armaris am•
pols, paperam arreco
nat i rosegons de pa.
Al davant deis armaris,
una taula arrib un quin
qué sempre encés, per
qué el catau és sense
llum natural. Com que
taimpoe no hl hada
ventilació, hom hi collo

Malta gent ni pagant

no pot seure. Tot
fa un brogit d'empentes i de gerna
ció. Hom estossega. La devoció es veu ciar
que no fa perdre l'obligado a cap del se
nyorívols concurrents d'aquella hora.
I puja a la trona un predicador. Ningú
no
fixa de primer; peró la seva veu•
s'infla poc a poc i talla la massa de xiu-xius
i• tossetes.
Escolteu l'exordi:
Qué és l'Eucaristia? L'Eucaristia no
és un mineral
i anava ascendint pels reg
nes de la natura. Es un procediment retó
ric com un altre, i no dubtem que aquesta

plegat

ca, assegut en una ca
dira de boga,
em
pleat .hipocondríac i sen
se afaitar, les ,funcions
del qual ningú mai es
un

—

—

un

de
la
redacció d'un Ilibre d'amar a missa, d'a
quells de cantell daurat i pell xarolada.

Invents enginyosos
Un boig a 13*** ha inventat una bicicleta
per les pujudes. Vegeu com argumenta el
fonament científic del seu invent :
?Per qué corren sense esforg les bioi
cletes per les baixades? Doncs, perqué la
roda de davant va més baixa que la (
darrera. Essent alatí, és fácil de concebre
com haurá de ser
la bicicleta de pujar
costes : n'hi ha prou ant fer-ne una que
tingui la roda de davant ben baixa i la de
darrera ben 'alta : per les pujades correran
amb la mateixa velocitat que si baixessin.
No menys notable és la invenció d'una
arada, feta por deis hostes d'un sanatori
deis volta.nts de Barcelona-: porta al mand
una estatua del Sant Pare: «Imagineu-vos
diu el boig
afegint al pes de l'aparell
tot el pes de l'Església Romana, quin solc
més fort que ha de fer!»
—

descobertes.

embull d'embans

una

Diumenge al matí. Parroquia elegant. La
Concepció. Missa d'una. Tothom paga la
seva cadira i es lleguen molts reclinatoris.

vegada va produir
gran efecte.
Que no badi En Casulleras! Que miri
saber qui és ; val la pena d'encarregar-li

noves

un

i

religió.

badin els editors

—

briná.
trobava des
del temps que els avant
passats de Planes i Ca
sals tornaren de les
Croades. No hi haviá
L'escala del Trentenari
manera
de desallotjar
aquest zelós funcionati :
rible gaudiniá, més genial encara que Dartonel d'expedients, mí dé ferro, ires
qultecte del temple de la Sagrada Família.
I d éus Ilam>s i trons i pedregades, tot deis
fou
Quelcom será perdonat als consellers plo
debades. El funcionad sense afaitar res
guts del ce] per haver-se volgut assessorar tava impettérrit,
arrelst d'interessos creats
en bons arquitectes, .abans d'empendre re
i de drets adquirits. No en sortiren fins que
formes a la casa. Florensa, Falguera i Vi
a Agustí Duran Ji ocorregué la idea Ilumi
laseca foren els tres faisonadors de la refor
nosa de no insistir més i de comengar tan
ma, i Agustí Duran i Santpere el consiliari.
match: les obres d'enderroc. En penetrar

—

La qüestió Benavente
En Benavente dio que qui li ha fet més
anal a Barcelona ha estat el corresponsal
del diari de les beceroles, borne amargat i
atrabiliari, que, per tal d'indignar-se'n, tot
era escriure: «A Barcelona ningú no va a
Nreure (Les obres de Benavente.» «Sembla
mentida que els teatres, quan •fan Benaven
te, estiguin buits.» «Aquests barcelonins, do
nant prova de mal gust, menyspreen la figu
ra de Benavente.»
Déu nos en guard de certs amics.

Traduttore, traditore
El senyor X*** va anar a França, i, per
ésser més exactes, a París. Era un bon amic
de la taula, de manera que un eompany seu
de Ja penya 4e l'Eqüestre va recomanar-li
sobretot que no deixés de demanar una mena
de cargols, a la moda d'un cert restaurant.
De tornada, el senyor X*" volia inflar la
cara del seu conseller.
Poca-vergonya! a França no n'hi ha
de cargols!
•

—

—

Peró, qué vas demanar?
Malepeste!

—Com?

Malepeste! en francés vol dir cargols.
Van discutir i es van jugar diners. L'un
deja que deis cargols se'n deja escargols en
francPs, i Paltre malepeste.'
Van fer venir el diccionari.
Veus? Carazoies: Escargots.
—Tots dos teníem raó, noi
va fer l'al
tre ; mira, .més enllá posa :
malepeste.
Jo
rrilavia fixat només en aquesta traducció.
Havia llegit : «Caracoles la interjecció, que
—

•

—

—

•

en

francés equival

a

Mdepeste!

Si Nkrieu saber qui és, aneo
El coneixen per En Malapeste.

No Val

a

a

l'Eqüestre

L'altre dia En Caries Capdevila robé un
paquet contenint un llibre. Dubtá un
xic a
obrir-lo perqué estava adregat al

«Senyor

i

probablement no Phau
hi hagués hagut «La
Publicítat», ,fPlaga de Catalunya, 3. Dones,
no hi havia
dubte. Es tractava d'una petita
confusió de nom 1 En Capdevila abrí el
pa
quet.
ria obert si

en

efecte d'un !libre. Una

no

catalá, del senvor Guardiola •Car
dellach. En Capdevila vargirar el primer full
i quina
seria la seva sorpresa
Ilegir
«Al meu distinga
amic i company Angel
Samblancat, afectuosament...»
Ara, és ciar, estem en el
que l'Angel Samblancat haurádret de pensar
rebut un Ili
bre dedicat «al seu
distángít amic Josep Cap
devila.»
en

vestibul

gOtic

de l'escala nora ha estat descobert

un

enteixinat

no

en

piafó principal d'aquesta escala destaca
robust escut barroc de
el que
havia •ntany al Portal Barcelona,
•cle Sant Antoni,
dessota de la

veines,

Una porta plateresca descoberta pels res
tauradors i que avui dóna entrada al Saló
de Cent

hagi perdonat!...). Una rica aranya barroca,
de bronze daurat, obra deis grans
metallis
tes Corberó (hom se lleva el capell),
arrodo
neix la decoració d'aquesta escala monu

mental.

Pugem-la?
Pugem-la!
A dalt, el vell vestfbul de columnes
bassegótic fou destruit per a descobrir les
estructures gótiques que °ruana, les quals
hom ha restaurat perfectament (aplaudi
ments). Una escala de marbres foscos, obra
severa i principesca comunica la planta
bai
xa ami) aquest primer pis on hi ha el me
morable Saló de Cent. De seguida l'escala

Litúrgia.
surten

—

Són moltes les persones que

merayellades de la gran parada

queológica

que

pot

es
admirar
armes sembla

Que

per molts anys, perqué la reforma és
l'aire i la Ilum del primer esvoranc el zelós
bona. I aixo que hl ha de tot : restauracions,
funcionad morí de pulmonia senzilla. Dar
construccions i decoracions modernes, 1 ád
rera l'armad hom descobrí portal i finestres
hue descobertes arqueoldgiques. Aquest,a gent de finfssima escultura
renaixent; fris d'epi
ens ha fet un Consell de Cent nou i més
grafia barcinonensis, treballs d'Hércul i for
gran, sense, pe" llevar-hi res de l'antic.
ga senatus populusque. Després, un de por
En la façana gótica ha estat refeta la
tal més
del segle xvt, i bells ares de
banqueta deis eavallers i acabada la part superba grava,
escultura casetonada en els intrado
superior. (Molt bé!) En l'interior, en el pa
sos. En el sastre aparegué un meravellós
ti, hom lleva les rains vidrieres que tapaven artesonat,
comparable al de les Llotges de
les arcades de la </Merla ogival, la qual ha
Llevant i de Penent del Pati deis Parongers
•recobrat una
que no li coneixtem.
de cal senyor Rubio Bellver (Joan), 1 un
També ha estat llevada la vidrierota i el
segon enteixinat com el de Pere Arcanya
fustam de mala snort que sábotejaven el
(ovació delirant). En resum: ací fou
gran are rebaixat de má esquerra; go que ble de refer fácilment la llotja del possi
Trente
és molt encertat. Tarnbé aquest are resta
nad Nou.
feligment ressuscitat. Enllá d'aquest are fo
Al defora de la Llotja els tres arquitectos
ren descobertes una sala del Trentenari Vell
susdits
l'hall de l'escala monu
i la seva Eácribania. Un bel] escut de pedra mental, construiren
amb galeries superiors obertes, tot
amb les armes de la ciutat, el qual encara
anolt ric 1 noble (felicitacions efusives). En

elegá7lcia

•

a

lguns reliquiaris al4ucinants, algunes
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—

—
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BADAL

1

me_

avelles d'art torturadíssim i de riquesa des
e oncertant. A les catedrals del món, i a
les
e atedrals nostres, encara hi ha molta
excel
1éncia incorruptible. Dels vells monestirs
'han salvat joies, que ara són a la presó
e vidre deis rnuseus, aguantant la
imper
inénoia profana de tots els ulls, el ramat
escolorit que amb una miséria de diners va
a dquirint miquetes de
cultura.
dona a un vestíbul i aquest a la sala de les
Totes aquestes grans obres antigues són
Crpniques, refeta ara en el mateix ,estil neo 1 a riquesa desvengonyida d'un món apagat,
clássic de l'escala de 'nadares foscos, mar
Peró no tan apagat com sembla.
bres que ací també dominen. Bons mobles, ti ca opuléncia d'aquests tapissos La drama
i d'aquests
simples perd rics, obra del terrassenc Ba
issals está plena de les intencions més
drines (que sigui enhorabona). Tothom pal
esllorigades deis més ácids esgarips, una
pa els mobles del senyor Badrines i tots ens
arreja monstruosa de carn i d'esperit, i
conveneem que són de debó. Els plafons i el
u na «modernitat» que
crema; els colon són
sastre són decorats en grisalla sobre argent
tendres, J'or sembla que sigui a anig
fondre...
pel gran Josep Maria Sert, al qual desitgem
I aixd era fet en una época de carrerons
(amas anys de vida per a poder fer tan bo
e strets, de
cases sense aigua corrent i de
nes obres. Aquesta deooració és una
glosa sabates sense «Philips». No hi vol dir res,
hiperbólica, tonitruanta, terrabastallanta i
dia el calgat en serie, complicat de cos
encara. més (visques, hurres i capells
tu res i de soles, substitueix les
enlai
re). Aquesta sala fastuosa será com una sa ndálies deis desesperats plens degrotesques
parásits,
sala de passos perduts del Consell de Cent,
Peró el peu és el mateix, entropessa de la
amb el qual comunica per mitjá del portal
ateixa manera. En les pintures d'un mis
barroc del Nou Trentenari, .el mateix que
sa] del segle
hi ha les ganyotes i els
abans es, trobava a la planta baixa, obrint so mriures de 1929. Es la venjança
de la tra
l'oficina d'expedició de cédules,•aquestes cé
dicio, .és aquella litigiada d'or que ens dei
dules que ara hom diu si encara seran més x 'n a l'esquena els monestirs
cremats.
valuoses (muy bien! bravo! bravo!).
Aquesta unglada no la podem
dissimular, no
Acabem la visita del palau del Consell de l'a rnaguen els maillots que s'exhibeixen a les
Cent per les sales, despatxos i vestíbuls de
atges més acreditades fetes amb aigua de
la part del davant, on el Baffle rep. Es tro
atisse 1 amb sorra de Picasso.
ben a inig decorar, per má de Joan Llon
gueres, qui s'hi Ilueix de debó. Totham
Jardins.
La Font del Gat está una
l'en .felicita 1 la reunió es dissol, convençu
mi ea abandonada. La gent tremola davant
da que el Consell de Cent ha millorat de
de1s caramels lluminoses de les fonts mo
casa
i encara grades.
nu mentals, davant de la pura «atracció»-;
la
JOAN SACS
avetat xuela els nerxis i les mirades, Pi
ma nt és irresistible, anagnífic. Perd els jar
din s i els recons solitaris deis jardins, i
al]d que es veu entre les branques !...
Al món hi ha arquitectures vegetals per
fec tes, agrupacions de troncs
fulles d'un
pro stigi trisecular. Hi ha els jardins del gran
Un crític que, per cert, té el que se n'a
tur isme, perd aquests jardins de
costuma a dir «anolt mas» en coses de litera
Montjuic,
tura, em dem l'altre dia : «L'escriptor Inés aq uests arbres que ja són arbres de de,
escriptor ja m'enteneu
que tentm av.ui un a mica ordenats i una mica desordenats,
aqu estos pérgoles &ligues, aquestes ros'
a Catatunya és Josep Pla. Perd, al mateix
singulars que encara respiren un aire trin
temps, és l'home que sap menys d'adminis
xat un aire que encara té gust de
trar el seu talent.» Em va fer rumiar. ?Es
barra
que s i xemeneies i abragades clandestines.
que hi ha algú que sápiga administrar bé el
Aquests jardins son els més vius, els més
seu talent? Sembla que sí.
ossinyolats, els més embriagadors
,Aleshores, per correspondre, vaig explicar enr
món. Són uns jardins antiarqueológies, del
li la d'aquel] escriptor aletnany, que fi. ajad:
amb
una xiprers que no es donen vergonya
Un escriptor alemany escrod una vegada
de les
figu eres irregulars, d'una etzavara anees
un bon anide, un anide insuperable, un
tral «que encara l'hi deixen estar», d'una
article que, ehl almenys, no es vela amb cor
gin esta absolutament desvergonyida, delica
de superar. I Penviá a una redecció, a la
redacció, diguern, d'un diari del matí que dament democrática. I ,aquests jardins de
l'E xposici6 son el maro, un si és anárquic
es deia Albada. L'hi publicaren 1 el cobra.
Després d'un cert temps i no veient-se amb un si és baladrer, del tapfs mes meravellós
que
car, corn ja hem dit, de superar el seu arti
1-1
ele, en canviá el títol i el torná a enviar al
els cronistes del
els xovinismes més
tnateix diari. Abada el torna a publicar i Gri
l'escriptor el cobrá altra vegada. Al cap imbécils diguin el que vulguin, és un esforç
enll uernant. Ara que la part més bella
d'un quant temps, encara hi torna, i des
de
prés hi torna —cada vegada canviant el tí tot plegat, és alld que es yeu preoisament
enil á de l'Exposició, entre aquestes
tol
fins a set vegades. A la fi, avergonyát
troba
dl mateix de cobrar-lo per vuitena vegada, Iles celestials de folia verda. Es la MOI1S
truo
sa
fermentado
de
boires i de pedra,' en
decidí enviar-lo —canviant-li, també, natu
ralment, el tftol a un diari de la nit que un cap al tard del mes de juny, entre calit
es dei, posem
Vesprada. I el famós anide ges i blaus rabiosos, entre xemeneies 1 teu
aparegué de nou, i l'autor el torné a cobrar. lade s, i muntanya i nigua de mar, és aixd
que nosaltres ho anomenem amb el nom glan
Perd Pendemá al matí el demanaven a] telé
fon, i quina no fou la seva sorpresa en sentir Pie de Barcelona i que vol dir la ra6 de tot,
la re dempoió de tot, la gran alegria
que el :redactor en cap d'Albada ti deja, amb
de tot...
uns grans crits: «El que heu fet amb nos
»SER
MARIA
DE
SAGARRA
nitres és una porqueria, una cosa que no
mereixem de cap maneral... Enviar, justa
ment a Vesprada, un article tan merave
llós!... ts un article aiad el que jo hauria.
volgut de vós, alguna vegada, per al nostre
diera !...»
J. .4.
—

graueque

DEMANEU pertot el matamosques

ar

el Palau
Nacional, alguns
que ara des
cobreixen aquesta gran pampa de tapissos,
aquestes inapreciables joies litúrgiques deis
emps medievals. Jo confesso que aqueste.s
oses mlan impressionat profundament
tota
1a vida. Duc a la memória ben catalogats
en

—

a sota: no

Es tractaya

vena,

el

—

badar...

Josep Capdevila»

ho

tres

una

no

ens

permetent

admirable, la fe cega Preguntaven
velleta d'Olot, assídua als sermons,
havia anat el d'aquella tarda de diu

Que

ti ga,

ti

Cosa
com

an

finestra
del primer período, la
qual havia estatgótica,
mutilada, ara fou refeta
cosa
De premia tan bona acció, bo i

La fe de les velletes
a

Marbre i cristall.
He vist al mar
ge de la pirotécnia vesperal de l'Exposició
un
els rectangles silenciosos del pavonó alemany.
hi
Aquest pavelló s'ha de veme amb poca Ilum,
al
finestra on hom issavá la per aixd la nit és potser l'hora més reco
bandera de Santa Eulália quan els
.manable al visitant que vol treure un suc
exércits
catalans ,eixien en campan'
delicat de les coses.
(enlució).
En
les .parets, tapfs allusiu a la fira de]
En el moment en qué jo contemplava
vidre
que féu célebre :Barcelona ;
aquesta invenció geométrica, havien arreco
inés endavant
!retajaran ternes que el tapisser Avmat tei
nat les taules i les cadires, i els guardians
xirá segons cartons (ie] senyor
defenien l'entrada. Malgrat aixó vaig poder
Edil:
Mes
tres. La galeria ha d'esSer pintada
veure perfectament la nova installació, la
per jo
sep Maria Sed (molt bé mok
vaig veure d'una manera molt més precisa,
;
ha).'
Una
es
tatua de bronze daurat, Obra del. mal prou que si m'Id hagués passejat cómodament, o
alabat Josep Llimonat, evoca el Sant Mi si hagués creuat les carnes en el repós de
guel que habitava en 'immediata
la cadira amb els ulls penjats a unes ama
:municipal de Sant Miguel, la qual elsesgMsia
oades
4 amb les pessigolles d'aquella
avant
passats de Planes i Casals clistribuiren
miqueta de bigoti blanc i fonedís que deixa
per
a
fer en son lloc calca de lloguer (Déu els
damunt deis llavis un glop ben administrat
de cervesa.
El pavelló tot és de. marbre gris i de cris
tal] Ileugerament opa:. No hl ha ni una
motIlura,, ni una fantasia, ni una corba, tot
són angles rectes, superficies polides, geo
métrica lluentor. El cristali té una transpa
rénoia de beguda ácida molt aigualida, les
coses de l'interior són vistes com a brav.és•
d'un desinfectant. Hl ha dues grans pisoi
nes de iíquid moribund, una aigua que sem
bla un vidre estovat pie de larves invisibles ;
1" una sola gran estatua com única decora
ció; els plecs d'aquesta carn nua de la figu
ra de pedra són una successió de ganyotes
indolents, asexúals i miserables. Els braços
i els peus de les cadires, tot un art. simplís
sian de níquel, fan pensar encara que un no
vulgui en 'el s laboratoris medicáis.
Ara imaginem-nos tota l'anarquia de
color, tota la 'fisiologia de ventall i d'orn
brella romántica I tot el paper retallat i
pintat deis escenaris, que hem pait amb el
cor des de l'hora que ens varen posar en
aquest món. El passat ens aparta d'aquesta
clínica de 'rectangles purs, perd una mena
de sentit nou, que no sabríem definir, perb
que existeix en nosaltres mateixos, ens ama
pa els ulls als cristalls i al marbre en dia
bélica proporció, i ens fa pensar que aquest
pavelló alemany és potser la cosa anés
da., més sensual, més «apassionant» deagu
to
tes les coses que hem contemplat
aquesta
nit de juny.
—

crom ja

se' a

:

7'airajal

Ha cxistšt, efectivament, un poeta,
dat, que es deia .Coll i Britapaja.

L'APERITIU

—

—

CAMATS

xol

París, 201. Teléfon 74071

L'engreix
internacional
Madrid

El Congrés
de la F. I. F. A.

sobre la

cosmopolita

Fóra suficient la presencia de IBriand per
a donar a Madrid un to distint. Peró és que,
no hi
a més,
manquen altres grans figures
polítiques estrangeres que, per bé que Ma
drid segueixi essent castizo, fi fan certa
polida gentilesa ginebrina. Per a atorgar
aquesta fesomia especial al poble de Madrid,
v.al tant la presencia de Briand com l'absén
da de Chamberlain.
Per a un madrileny deis del carrer d'Alca
lá a quárts de set de la tarda, el veinatge
amb Politis, Zalensky, IBethien, Scialoja, et
cetera, té la mateixa virtut engrescadora que
representa, en la ciutat, el bar Pidoux, en
gairebé ningú que vulgui viure a l'hora
s'atrevei>? a demanar café amb llet i que
és la contrapartida de «Molinero».
Ni per afany reclamista, ni per minsa
voluptat verbal hem eátablert aquesta coan
paranga. Molinero i Pidoux son, auténtica
ment, els dos pols entre els quals es mou
avui el corrent vital del Madrid que estatja
la Societart de Nacions.
Adhuc podria dir-se que són els dos ex
trems representatius de la prosperitat ma
drilenya. Perqué cal tenir en compte que el
bar internacional, amb la seva llista ben
arrenglerada i nodrida, de begudes rares
exótiques, no ha pa s perjudicat el guany
que procura al café clássie el remoreig
daurat de Pabellar abellit.
La qual cosa, en la seva simplicitat, es
<levé un sírnbol.
De la mateixa manera podnem dir que
l'actual coincidencia de tants esdeveniments
internacionals són una mena d'engreix de
la vida madrilenya i
éstenent el concep
te
de la vida nacional.
Exposicions, Congressos, Turisme, As
semblees, nodreixen amb una vigoria nova
la fisiologia autóctona. Anem grassos. Hi
ha abundor, hi ha la pau digestiva suficient
perqué la realitat no malmeti la beatitud de
les migdiades confortadores.
—

---

Silenci caute
I els grans personatges, que omplen de
ressonándes europees la vida de Madrid,
interrogats pels periodistes, parlen, donen
detalls de la seva urbana educado... i no
diuen res.
La Societat de Nacions ha donat a tota
aquesta gent de tanta representació una dis
creció diplomática que escruixeix. De pas-'
sada, carn que el francés encara no és Mo
linero i a Pidoux ja l'han barrejat, tampoc
no tots els
periodistes insisteixen massa.
Tot aixó fa que els.peixos grossos, tot traint
la seva veritable missió, passin quasi bé in
diferents davant deis peixos petits.
Aixi,lcom a exemple, si jo he tingut la
satisfaceió i Phonor ellassabentar-me que
M. Briand fa a Madrid exactament el ma
teix sopar que faig jo quan em trobo a Pa
rís, he restat sense saber qué pensa deis
resultats de les cleccions angleses i de la
qüestió de la defensa de les minories. I no
és cosa d'anar a preguntar al senyor Qui
nones de .León que ja ha dit en un article
tot el que podia dir.
Resulta, dones, que, ara per ara i com
ara, el silenci diplomátic-és com una con
signa. Fa l'efecte que, malgrat no haver
vingut Charmberlain, tots, a l'hora de par
lar, fi han manllevat el monoele. Miren,
sornriuen, passen... i estiguin bons.
Jo comprenc que, en moments com
aquests, a tot periodista que s'estimi li cal
fer una interviu.
Peró... pere regna un silenci que fa fre
dat. S'han maridat el silenci i la prudencia.

Mentre a Madrid hi ha hagut un gran re
bombori amb les curacions del célebre doc
tor Asuero, a Barcelona hom ha sostingut
un
debat discret, somort, sense gaire pas
sió. El seny catalá? Si més no, el seny d'al
guns catalans que tenen la ploma als dits
perqué els altres, el públic en general i
els reumátics en particular, rprou han cuitat
a cercar un doctor que volgués tocar-los el
trigémin. I, naturalment, no n'han trobat
un, sino una dotzena.
Jo oree que la relativa moderado deis de-.*
bats sostinguts en la nostra pretrisa prové,
Inés que, de cap altra causa temperamental,
de la certitud que aquesta qüestió havia arri
bat a un punt que tant comprometia la
ciencia com la superstició, que tant perju
dicava la medicina com el curanderisme.
És evident. Nombre de metges que d'una
manera impulsiva s'han aíxecat a negar la
possibilitat de les meravelles que divulgaven
els cfients del Dr. Asuero, sense adonar-se'n
empraven arguments d'un dogmatisme mes
quí. Parlaven en nota de la ciencia, segu
rament tenien raó, probablement Ilur mal

tat del

sqitritet

encertada..peró

era

argumentaven

no

cientificament.
I

ha

solarnent el dogmatisrne
d'alguns impugnadors el que ha perjudicat
el concepte científic de la medicina, sino el
fet nol men¦s important que els dofensors
dz>.1 pretés sistema curatiu lambe oren met
ges i també invocaven la rienda.
A tots plegats els convindria una bona
dosi de Descartes. Perqué el dubte metódic
que preconitzava aquest illustre filósof no
sois havia d'aplicar-se a les novetats, als
fenómens acabats de descobrir, sino així
mateix als fenómens coneguts i classificats.
El cartesianisme és, en el fons, Pinsomni
perpetu de l'esperit ; l'afany inacabable de
revisió i de control. Dins el cartesianisme
no hi
anatrimoni indissoluble, sinó Ili
garns provisoris, amistats passatgeres. I és
aquesta difícil agilitat la condició sine qua
non del progrés de la ciencia.
El Dr. Asuero no és evidentment un tipu
cartesiá. Pertany, evidentment, a la casta
deis creients aferrissats. D'altra banda, és
molt possible que la seva figura de tauma
turg hagi estat enmotllada no sois per la
seva propia vocació, sino per la immensa
necessitat de miracle que nia en el cor de
les multituds. No fóra estrany que al cos
no

estat

murustreetri

bia a les bas
tonades, Pheroi d'aquests ches sucumbeix a
d'altres estímuls menys dolorosos i més abe
Ilidors.
totinsinua.
i que,

inn,es

Nno alli?hoen

—

flanco

metge per forea de

cor

cions de *reuma./ Sospito que no me'l taré
tocar mai. Paró aquesta manca d'experien
cia personal ve compensada pel coneixe
ment directe d'algunes persones que han
caigut en l'explicable templació d'evadir-se
del dolor mitjancant una intervench7 tan

corprenedorament simple.

N'hi ha dues que han trbbaí, almenvs de
tnoment, un alleujarnent remarcable,
ha
dues més que han restat completrment igual
que abans de .Poperadó. 'Potes quatre, pel
diagnóstic que <hilen, oren subjectes ideals
per experimentar el sistema.. ?A quin parer
inclinar-se? Cruel incertesa! Només el tern
perament, les forces misterioses de l'instint,
poden, ara com ara, menar a una convicció
1 no tenen ma
als qui no son
nera de .multiphear les experiéncies...
Es ciar que Irritarla incertesa, almenvs en
el seu grau agut, no será eterna. Un cija o
altre, sortirem d'aquesta obsessionant situa
do. Tard o d'hora, es formará una opinió
que submergirá totes les altres... Peró, ah,
submergm .a tot, quina vitalitat pot conser
var
encara. Pasueroterapia;
La medicina
és plena d'un reguitzell de terápies desauto
ritzades que, tanmateix segueixen treba
llant... i curant!
Fa pocs dies cm van infórmar que un
metge o veterinari havia decidit dé tocar el
trigémin a una mula reumática o gotosa.
La nova cm va commoure. Ern vaig fer la
illusió que aquesta mula esdevindria plena

professionals

Ern peso, que gairebé per a la majoria
públic, ha passat desapercebuda la cele
bració entre nosaltres; d'un Congrés de la
F. I. F. A. Aquella unió de lletres, que es
presta a alguna confusió mofeta, no signi
fica més que «Federado Internacional de
Futbol Associació». Es una entitat venerable
pels anys que porta d'existencia i de forga
garantia a jutjar pels milers de florins que,
segons el seu balang, té en dipósit a les
banques <l'Amsterdam.
Perqué arran de la guerra, la E. I. F. A.
té el seu estatge a Amsterdam, per. bé que
els seus membres directius siguin de molt
diverses nacionalitats. A Amsterdam, peró,
hi ha el secretariat exeroit per un tal Hirs
cham, que, segons diuen, s'escorre com una
anguila i, de fet, és el qui remata de debs;
del

t'aPoelrI. ci
Congrés ha passat des
apereelmt, percute la seva celebrado S'ha CS
caigut
marnents de massa tráfec com ha.
estat per
nosaltres inaugurar l'Exposició.
Si el gres públic
podia prestar-hi gaire
atenció, cosa moltlexplicable al cap i la fi,
en

a

no

a

en

aquests

moments

on

•

Es redimible el Palau de la Música Catalana?
—

•

—

—

—
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produccions.

—

L'americh salvador
Pero passa un americá. Periodísticament
i menee no es dermostri el centran
n'hi
ha per temps
un americá representatiu o
un representant americá és sempre un doll
abundos de declaraciones. Déu els ho pagui!
Els arnericans sempre tenen a punt el got
d'aigua per •als assedegats.
I heus aquí, ;que hem fet beguda. Boa
profit. Gráaes. No hi ha de qué.
.

RAFAEL

MARQUINA
•

Aquest número ha
passat per la

estat

censura

—

—

—

—

—

—
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Veritable i garantitzat tall americá
Trajos estam i fresc, a mida, des de
75 pessetes

SO

l'esclava

Macedonia, Hongria es debat
admirable, amb vigoria

amb unanimitat

sor

prenent. Aqueix clara és la causa operant
de la gran solidaritat política in

principal

tenor que presenta.

la generalitat els qui créiem que dins
deis Habsburgs, Austria
una
gran preponderánoia ádhuc damunttenia
el poble
magiar, i ens ha costat de compendre
Hongria es mostrés tan diferent del cas que
de
Txecoslováquia, posem per cas. I és que
realment el cas és ben altre. Mentre
ha guanvat en llibertat i extensió dePraga
zona
territorial adscrita la la seva capitalitat, Bu
dapest tenia una preponderancia gairebé
igual a la de Viena dins la doble monarquia,
i no ha fet sinó perdre bona part deis ter
ritoris sobre els quals cxercia unta gran in
fluencia cultural i política, per no dir as
similadora. L'Hongria conservadora i na
cionalista de l'almírall Horthv s'explica per
fa tenida o retallarnent del seu territori, que
els hongaresos veuen en el Tractat de Tria
non ; i .hom pot conjecturar,
encara, que
una Hongria comunista, diguem-ne de Bela
Khun, forcejaria en identiCues direccions de
reivindicaoió. Amb Austria no hi sentien al
tre Iligam que uno mena de unió personal,
que no els privava de desplegar una mena
d'imperialisme propi o particular del qual
es troben desposseits en la nova estructura

política internacional d'Europa.
Cal reconéixer, amb tot, que fins ara el
clarn hongarés
ha pres cap to bellicós, i
que es limita a demanar l'ajut i la simpatia
de tothom per
facilitar una solució pací
fica que creuen justa i necessária per al
desenvolupament normal de la patria inte
gral. La compararlo que fan amb xifres
no

a

diu : prop de 21 milions d'ánimes en un ter
ritori de mes de 325.000 quilmetres qua
drats, abans, i encara no S milions en menys
de 93.000 quilómetres, ara. I a més comp
ten que la part de país perdut compren grans
serralades de;boscos, mines, balnearis i cen
tres culturals, no restant-los actualment si
no una bella capital ambun ces mutilat.
I, ben mirat, encara gran nombre deis
habitants de l'Hongria d'avui són immi
grants que conserven la prepia nacionalitat
perqué els corrents moderns de la nostra
civilització obliguen a respectar-la! Irnmi
grants que durant la catastrefica aventura
militar feien el joc deis enemics d'aquest

poble.

Províncies que els .hongaresos Iluiten per

reivindicar:
del Danubi.

Hisaftild, planúria
l'entrada
Eszaknyugati Felftild, Regio
a

-

Muntanyosa Nordocoidental. Eszakkeleti
Felfhld, Regló Muntanyosa Nordoriental.
Délkeleti-Felfnld: Erdély, Regio Muntanyo
sa Sudoriental, també anomenada Trans
silvánia. I Délnyugati hegyvidék és
Ten
gerpart, Regio NIuntanyosa Sudoccidental
a

riba de la mar.
Es interessant de ter un paréntesi per a
remarcar que en llengua magiar el dígraf
ny sana igual que en catalá.
Entre les ciutats Inés importants recla
men els hongaresos :
Szabadka, que els serbis anomenen Su
botica. Pozsony, anomenada pels bohemis
Bratislava. •Temesvár, Fortificado vera el
riu Temes, anomenada pels serbis Timi
soaria. Nagyvárad, Gran Fortificació, en ale
manv,Grosswardein, que els romanesos ano
menen Orade-Mare. Arad, que no té sig
nificat tradulle, i els romanesos no han
canviat el nom. Kolozsvár, Fortificaoió de
Kolozs, els romanesos en diuen Cluj. Kas
so, de sentit intraduible; els bohemis Pa
nomenen Kosice.
Un meu cornunicant hangares afegeix en
cara una dotzena més de noms de ciutats
menys irnportants. Peró les citades són prou
per a donar idea de com gairebé tots els
noms són traduibles
han estat tradults, la
qual cosa ha indignat els, ex-súbdits deis

Habsburgs.
lijes Bálint,

que és el meu collaborador
diu que solament a una ciutat
hongaresa va és'ser autoritzat de decidir la
seva sort a c,anviar d'Estat: Sopron, mitjan
lant votació. I el resultat fou favorable a
Hongria, malgrat que rnolts deis habitants
són de parla germánica. Tanmateix Sopron
no volgué panal. a Austria. No gens menys
totes les altres ciutats haurien volgut ro
mandre fidels a la patria comuna si els ha
gués estat donat d'elegir.
Problemes ben delicats presenta encara
la nova Europa en esguard de la pau. I
caldrá un gran tacte á una ascensió joolítica
constant deuers el respecte a tots els trets
culturalg 1 espirituals deis pobles tets per
tal d'evitar Penverinament i l'agudització
perillosa de clams de llibertat i de justicia
que han 'de meréixer tota la consideració
deis governants de rnolts indrets d'Europa.

magras-,

em
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sempre el seu harmoniós idio
francés Delaunay, a qui
visiblement plaYa que se'l confongués amb
un escocés legítim, tan pur era el sea
accent.,
De Txecoeslováquia hi havia dos delegats :
el de l'antiga Bohemia i el deis alemanys
bohemis. El primer en adreear-se a Passem
blea ho tela invariablement en francés. El
segon, naturalment, ni per una vegada dei
xava de fer-ho en alemany. Cal dir que tots
dos coneixien tan a fons una llengua com
Paltra. Pero les conviccions abans que tot.
En Pordre lingüístic pot ben dir-se que
la F. I. F. A. és un retrat vivent deis prin
cipis tan racionals que impéren avui a Eu
ropa, segons els quals tots els idiomes són
boas igualment i es reconeix a cadascú el
legítbm dret d'expressar-se com Ji vingui la
gana de fer-ho. En alguna cosa els futbo
listes havien de ter-se nnereikedors de l'elogi.
VICENTS BERNADES
ma, hi havia el

•

Laietarxa,

Dins l'Europa nova batega fortament
Pá
nima d'un poble que dama amb insisténoia
corprenedora: justicie, reivindicad() territo
rial. Més que no pas l'extensa
Alemanva i
que

d'avantposar

•
•

Via

—

aven en la
reunió, aquells contras
tes 'inevitables i sense els quals tot tindria
un
to massa gris. Al delit de Pitaba Mauro

GRAN

.....................

flctallada del Da, la/ de
ny en
hongarés i e,( ai«itf. Trienal/.
de
ntolts noms ,t,teográfics. Particularitrit
Una ciutat que
fou consultada.

"uo
N astfrial?
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fins es reuneixen
aquí els qui estudien els rnoviments deis nú
vols, no sembla tan comprensible, ni rnolt
menys justificada, l'absencia d'interés per
pan deis elements esportius nats, miller dit,
deis tfutbolistes.
Per ra6 de les nostreá obligacions ens ha
estat permés de seguir fil per randa Pactua
ció d'aquest Congrés, una cosa, després de
tot, tan anodina corn qualsevol vulgar as
semblea d'académics o de financien que pre
o
que
ment provatória,
almenys un seguir nen tota llur irnportáneia nornés que a tra
d'experiéncies a base de mamífers declara,. vés deis missatges informatius. Així i tot,
n9 deixava de tenir el seu picarit v.eure la
dament irraoionals oferiria una prova menys
desfilada d'aquells senvors tan rfins i tan
frágil que les experiéncies a base de perso pulo-es,
que després .s'estenien en Ilarguís
entenimentades.
Peró
nes
després de medi
sinis debats a propósit d'una cosa tan insig
tar una estona, vaig demanar-me pie de
nificant com és la pilota.
dubtes : ?I si resultes que les mules fossin
Peró, innegablement, la pilota que ha sa
tarnbé sensibles a la suggestió?
but
congregar darrera seu inultituds tan
desitjar
que
En fi, cal
d'una manera o al
denses i que al seu voltant ha sabut teixir
tia acabi aviat aquest cstat d'exaltació collec
tiva. Cal desitjar-ho pel bé de la ciencia, pel una espessa xanta burocrática ben compli-.
cada i estesa per les cinc parts del món, no
bé de les famflies... 1 pel bé de Lourdes.
és pas una cosa tan insignificant com po
CARLES SOLDEVI LA
dria creure's. I si entre nosaltres el rodar
de la pilota son moltes mils pessetes, a Ale
WO••••••11
manya ho són de mares, a Holanda de flo
rins, a Hongria de pangos, als Estats Units
de dólars i a PUrugual de pesos.
Hom dina que a través d'aquestes Assem
blees, en el bot de la bala es percep el dring
de la moneda, i per aixo les discussions més
Les opinions del senyor Bonaventura Juvé l de Varquitecte Francesc de P, Nebot
enérgiques no foren pas en discutir qüestions
d'ordre purament técnic, de reglarrnent de
El senyor Bonaventura Juvé, president
tat, que havia estat deixeble d'En Domé
joc, sinó en els afers de carácter netarnent
deis Amics de la Música, ha accedit gusto
neoh i Muntaner, ens ha parlat ai*
administratiu o de validesa d'uns contractes.
sament a exposar l'opinió que li mereix el
Sento per al meu mestre un respecte i
Pels quatre 9 cinc periodistes, que per
Polau.
una veneració illimitats. He aprés molt i
obligació o simplement per gust, hem se
Tobo que está molt bé
ha dit
molt d'ell, i seria injust que ana ataques guit de la vera tot el muntatge del Congrés
Té Púnic defecte d'ésser tot catalá. Peró
despi,tadament la seva obra. Domenech i deis dirigents internacionals del futbol, hem
pel nostre temperament está •bé, molt bé. Mun'taner era un excellent arquitecte, amb arribat a la conclusió
a la qual, si fa no fa,
Domenech i Muntaner he feia tot diferent,
profunds estudis de tot el que feia referen
ern penso que
s'arriba sempre en aquestes
tot a la seva manera. Jo cree que al Palau
cia a l'arquitectura i fas de coses que no hi reunions que hom diria inventades per pas
hi va abocar tot el seu saber. S'ha dit que tenien ,res a veumattleo, un, fto,rmidáble
sarunes deliciosos yacances setmanals aanb
sembla un envelat. Potser si que es va abu
havi-1 fet bonos dieres.
andu de documentl, fo mateix
sar deis tons massa vius. També apurant
innombrables reproduccions de fragments
Un companv suís que teníem al nostre
ho n'oh, trobarkin tal vegada algunes coses
arquitectónics de tot arreu. La seva docu
costat amb el deure de telegrafiar a l'es
que hi sobren. Peró no n'hi ha per tant.
mentado no la feia servir habitualanent per tranger eis debats, a cada qüestió de l'ordre
Pero deixant a part la música, hi ha la
a les seves obres. L'estil
tipic deis seus ecli del dia, no cessava de dir-nos: «De esto ya
qüestió del bon gust.
ficis, d'una mena d'arquitectura medieval vienen hablando hace tres anos.» I en efec
—"Probo que artísticament el Palau és de
i atrevida, ena un estil propi. El Palau és la te, els uns i éls altres comengaven a retreu
molt bou gust.
representarle més típica d'aquell estil, com re el que ja sobre l'afer havien dit a Hel
Li sembla que la sala té prou condi
pletament passat de moda.
singfors, a Praga, a Viena... Al cap d'una
cions per a rfer-hi música?
Peró el Palau...•
estona de debat, l'amic suís insistia a cau
Sí, sona »e, molt bé, fins quan s'hi
El Palau, per mi és la més desencer
d'orella. «Ahora nombrarán una ponencia
donen concerts de guitarra. Sempre, és ciar, tada de les seves
No puc es
estudie el asunto para el ano próximo.»
que no es tracti d'una sessió de Música de tar-hi conforme de cap de les maneres. Va que
I en efecte, M. Rimet, parisenc trhs chic que
Camera. En aquestes sessions no se sent la ésser una equivocació de debo. Peró...
honorava altament l'Assemblea presidint-la,
guitarra i difícilment el violí i el piano, de
Peró qué?
no trigava a proposar el nomenament d'una
gut 'al xivarri que •mouen els assistents a
Permeteu que us digui que sospito que comissió...
Pacte, els quals loan confós una sala de mú el Palau no és d'ell. El Palau és deis temps
I aixi els rnembres de la F. 1. P. A. van
sica amb un lloc per a alternar i anar-hi
que •Domenech, després d'haver intervingut
recorrent cada any les capitals d'Europa, en
Huir i fer xerinola i explicar cuentos i fer
en la política, feia les coses sense preocupar
un amable canvi d'impressions sobre temes
xistos. Fora d'acuestes ocasions, el Palau
se'n anassa. Indubtablement el Palau és ideat i afers que ens fa Pefecte que deuen haver
está molt bé.
d'ell. Pero jo II coneixia la seva manera ha
canviat ben poc en els divuit anYs que por
I els sorolls de fora?
bitual d'exposar les seves idees en uns pe
ten reunint-se.
—Cree que el deis carros desapareixeria
tits fulls de paper, idees que després eren
Si en els aspectes generals el Pangres d'a
asfaltant el correr Alt de Sant Pere, almenys portades a la práctica per altres.
quests ifutbolistes no difereix pos gran cosa
pels voltants del Palau.
Creieu que el Palau és redimible?
del que segurament será el d'uns industrials,
Per?) asfaltant el carrer no s'evitaria
No us diré que no, pere la reforma tin
professors o filatelistes, en canvi és innega
que les =panes de Pesglésia de Sant dria d'ésser total. Res de rajoletes, ni ador
ble l'espera altament internacionalista d'a
Francesc de Paula destorbessin els conoerts
naments, ni vidres, ni coses d'acuestes. Les
questa associació. Una veritable Societat de
matinals deis diumenges.
parets tindrien d'ésser totalment llises, pin
—Oh, aixó rai S'arregla donant una tades d'un color seriós i adequat. No vull Naoions en miniatura.
L'idioma oficial de Porganisme és l'an
localitat al sagristá. Ahd ve als concerts i pas dir que es tinguessin de seguir les teo
glés, per bé que els anglesos varen retirar
com que no es poden fer dues feines alhona,•
nes de l'arquitectura d'avantguarda. Potser
se'n ja fa algun termps. Aixi 1 tot, pere, en
les campanes només les toca als intermedis
una combinació entre aixt> i una mica de
les sessions s'usa obligatóriament Pesmen
i aleshores tant se val.
grec.
tat idioma, ultra el francés i l'alemany. A
No li sembla si estaria bé fer un Palau
No en sortirien perjudicades les condi
més a més, si el delegat vol parlar el seu
nou?
cions actistiques de la sala?
propi idioma, a condició que després en doni
—Ah sí, pero no a Pestil de les sales de
No. L'acústica és una cosa i l'ornamen
música de Pestranger. Aquestes tenen un tado n'és una altra. Per qüestió d'acústica una traducció en qualsevol de les tres Ilen
gües abans esmentades, també pot fer-ho.
cert to de café amb Ilet •massa serios. I una
la sala és un encert, com ho és també en
Els debats
sala de concerts té d'ésser una cosa alegre.
altres aspectes. Cal tenir en compte que el a nosaltres, s'allarguen escandalosament per
impacients meridionals, en veure
Seria difícil, peró, fer-ne un de nou en un
Palau és molt difícil d'arreglar, Emolt més
que
cada
discurs,,
cada interrupció, es re..
lloc tan centric corn el que ara ocupa. Slia
del que molts es creuen. Es podria ter tot peteix
tres vegades. Ningú no sentia l'afany
via pensat de fer-lo a la Rambla, on ii ha
llis, a l'estil de les sales de eoncert de l'es de complicar
les deliberacions de
el jardí de la casa deis Comilles. També
tranger. Per a fruir de la bona música no blea, Ilevat del delegat italiá, que l'Assetm
s'havia pensat en la Plaga de Gatalunya.
sempre
hi ha cap necessitat d'anar a un 'local pe
debutava en les seves intervencions en el
Per6 aix6 costarle moltes pessetes i no hi d'adornaments. Cal, pero, que
tampoe
no
més pur italiá.
ha manera de trobar-les. És dolerás confes
t'hi
d'estar amb els ulls aclucats. I
Les grans expansions en llengua vernácula
sar-ho, pero l'Orfeó no pot arribar a tres amb tinguis
el Palau passa aixó darrer. Quan hi es
reservaven, peró, als ápats, a 'l'hora deis
mil •socis a raó de dues pessetes cada mes.
sóc i se m'acut obrir els ulls, sois puc tenir
brindis,
que és l'hora que tot es veu més de
la vista fixa en aquell tros de Partenon que
* * *
color de rosa. Entre altres idiomes allí se
treu el cap darrera uns núvols. Tot el de
sentiren «toasts» en polonés, en finés, en
El senyor Francesc de P. Nebot, director
més...
,galés, en noruee, en txec, en alemany i en...
de l'Escola d'Arquitectura de la nostra ciu
XAVIER PICANVOL
austríac, com deja molt seriosament un nos
1••••¦••¦
tre °allega, cuan s'aixecavá el representant
•
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en

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

dubte,

un

—

á vulgaritat.

—

Roamtr •(arroncant-se d'espatlles). —Com
vul uis. Fet i fet, val més que no t'ho conti.
MANUEL.
ÉS rnolt bella?
R013ERT.
No ho sé.
MANUEL.
És jOve ?
ROBERT.
No leo sé."
MANUEL.
És honrada?
ROBERT.
NO •ho Sé.
MANUEL.
Et deixo, dones, si no vals

—

—

—

—

—

ni

—

seguir-me després?
—

—

parlar.

—

ROBERY.
Encara que volgués no podría.
No la conec. No Phe vista mai.
MANUEL.
Aleshores com saps que l'es
—

—

—

peres?

—

Ahir em doné una cita.
Per
Sí.
El seu norn?
No anava firmada. Era escrita
No dula cap detall comprome

--

—

carta?•ROBERT.
—

MANUEL.
ROBERT.
a

a

ROBERT.
Conforme.
MÁSCARA.
I ho té tot preparat?
ROBERT.
SI
MÁSCARA. —Aleshores... (Es treu un pedid
envelop de la pitrera í l'allarga a Robert.)
ROBERT.
Per endavant?
MÁSCARA.
Sí.
ROBERT (sense agafar-lo).
Es confiada.
Quina garantía té que jo compleixi?...
MÁSCARA.
En primer lloc la meya ge
nerositat. Després, el seu interés.
No ho veig alar.
ROBERT.
MÁSCARA. —; Ly'envelop conté el doble de
la Suma promesa. Pot comptar-hi 1 Altra
ment +lema, si és discret, rebrá una altra

—

ROBERT.
MANUEL.

—

—

—

(máquina.

aix6
fill.

—

tedor.
MANUEL.
I qui va portar-te-la?
ROBERT.
Ahir, ací rnateix. Es :pará un
taxi. 113aixa una senyora de certa edat. «Ro
ben Fontbernat?»
va preguntar-me
«Servidor». I m'allargá la carta. Va muntar
altre cop al taxi. A dintre hi havia una ad
tra senyora. Bella? jove? Ben vestida? No
vaig poder. precisar-lo. El taxi partí amb
rapidesa. De moment no se ni'ocorregué ni
agafar-ne un altre per, seguir-lo.
MANUEL.
I la carta et deia?...
ROBERT.
M'oferia cinquanta mil pesse
—

suma

—

igual

Rumor.
MÁSCARA.

—

—.

aquesta.
És molt rica?

a

—

—

Altrament,

la

No

ho

veu

pregunta ja

de les indiscrecions.
ROBERT.
Ah, els rics
—

diners, poden comprar-ho

una

és nnés que

no

ROBERT.
MÁSCARA.

part del

La decadencia de la noverla
meu

farsa

una

secret,

que

—

—

vo

tenir

un

Sí, pero

no

herencia... compren?
ROBERT.
Ah I Pero ?per qué m'ha triat
a mi per aquest paper? Quina
necessitat?...
MÁSCARA.
Per qué l'he triat a vosté?
Jo no comptava amb la seva exaltado. Em
semblava, precisament aquesta la manera
més freda, més protocollária de fer les co
ses. La que deixaria darrera meu rastres
seva

—

—

menys

perillosos

ROBERT.

hotel.,

Molt bé! Pero el cambrer d'un

xofer,

un

el mariner d'un

yacht...

?no

haurien estat mes a proposit? Polser fins Ii
haurien sortit més económies I
MÁSCARA.
SenyOr 1
R013ERT.
Suposo que no l'ofendran les
nieves paraules. La seva situació, almenys,
—

—

porqué l'ofenguin.
jo no podia pas fer que el
pare del eneu fill íos" un qualsevol.
Roma.
I jo...
he semblat un pare
escolla, ideal?
MÁSCARA.
Sí. Per algunes de les seves
condicions morals i físiques.
ROBERT.
Encara! ?I es pot saber qui
nes condicions són aquestes? ?Com
ha po
és pas

no

MAscana.

—

'

—

•

—

—

gut endevinar-les?

•

MASCARA.
Oh, és fácil! El vaig veure
al camp d'esports. ja l'hi deja a la carta.
Vaig poder adonar-me de les proporcions
del seu
de la Seva força, de la seva se
renitat al oc, del seu equilibri. Altrament,
tothom ho diu i 'aig poder, a més a més,
certifiçar-me'n, que ningú no juga d'una
manera més noble, més neta. (Hi ha una
pausa. Ambdós es miren freclamerat.) Qué?
M'ha •compres ara?
ROBERT.
Sí.
MASCARA.
1. .accepta?
ROBERT.
No. No estic disposat a fer de
regenerador de la raça anglesa. Altrarnent,
•si a vosté jo li convine com a pare del seu
fill, a mi vosté no em convé com a mare
del meu.
—

cosj,

pels

resultats?

entra al

creuen

capítol

que, amb

tot!

Entenem per
ba

feenent aquel' que
.paraula plana o esdrúixola.

en

vers

Per masculí el que acaba

s'exalti més. No
és pas per sentimentalisme de dona que vo
lia
Es... Veurá... El meu marit és
vell, immensament ric. Pot morir-se'm d'un
moment a l'altre, i, si no tinc cap fill, la
—

(12 fillleS NEME 1 bellinOS

perqué

fill?

Un

—

—

—

secret,

meu

almenys, per desenganyar-lo. Jo el
lia, a canvi de tota aquesta farsa

—

—

sens

lar-li el

—

AhumaOn v.as?
ROBERT (evasiu).
Pst
MANUEL.
Esperes a algú?
ROBERT.
Sí.
MANUEL.
Una, naturalment?
ROBERT.
Sí.
MANUEL.
Aventura?
ROBERT.
Extraordinaria. No te la creu
ries ni que te la contés.
MANUEL.
Bah! No tlie sentit mai dIr
mentides. Ets un home sincer per manea
d'imaginado. Si ara volts inventar-ne, será,

catalana

acte, per DOMÉNEC GUANSÉ

un

Mascium. —Com? No m'esperava?
ROBERT.
Sí. Peró el que no .podia es
perar-me és que cm trobaria arnb una figura
tan encisadora.
Gráoies 1 Per6 el preminc que
MÁSCARA.
si no vol, no cal que es .molesti a ser ga
lant. Aix6 no entra en el nostre contracte.
ROBERT.
Peró no hi és exclós:
MASCARA.
No. Ho deja porqué no s'es
forcés.
Roniod.
No és esforç. Les meves pa
hi ha
raules són espontánies. Altrament,
situacions en les quals aquestes paraules
són precises.
MÁSCARA. —Si ho són per vosté...
ROBERT.
Per voste no?
MÁSCARA.
NO.
ROBERT.
No lo entene.
No s'hi capfiqui. ?Está dis
MASCARA.
posat a complir totes les condioions?
ROBERT.
Sí.
MÁSCARA.
? I a no intentar descobrir el
meu rostre, ni a valer saber el meu nom,

"1 arda de carnaval. l?ecó d'un oa,baret.
Pel fons passen disfresses. Es veuen els
llurns multicolors, les serpentines i la pluja
de confeti. Es senten crits i músiques.

Apunts perauna métrica

aguda.

«0
Una

El

en

una

Una mica pertot es parla de la decaden
cia de la novella. Potser, peró, no és ben
bé d'aix6 que es parla, sino de la desafec
ció creixent del públie envers la noVella, la
çeal cosa ha produit la naixença de generes
su, stitutius. Val a dir que aquests generes,
poc
molt, han estat conreats en totes les
époques ; sinó que ara compten amb més
cultivadors que mai. El públic vol novetats,

aca

paraula

joventut,

clara menuda,
mentida et consumí!»

primer

vers

segon.

femení

és

;

masculí,

el

La successió ordenada de rimes masculi
i femenines dóna la sensació més fina
de ritme als poemes. 1s llur segell de cul
tura, i cada •Ilengua, un cop arribada a la
seva majoria d'edat, té Ileis molts estretes
que l'ordenen. Aquestes Ileis estan basades
en el geni propi de l'Idioma.
.S'entén per geni de l'idioma la seva capa
citat per a certes expressions, ritmes 1 ád
hue pensarnents, i la seva incapacitat per

novetats en

nes

a

altres.

1Considerem, dones,

una 'lengua com la
les parales planes i esdrúixoles
formen la immensa (majoma. És evident que,
tant en prosa com en vers, tant escrita com
parlada, les seves cadencies, és a dir els
aturs que marquen el final d'una frase o
d'un 'veis, sén preponderantment femenines.
Llavors d'aquest fet es desprén la següent
regla : la immensa :pajona dels versos ita
lians han d'ésser plans o esdrúixols ; pot
dir-se que tota
i la lírica pura d'un
cert to són escrites emprant el vers femení.
Només en algunes cançons, per influenda
de la tonada, existent almenys d'una mane
e-a latent,
traben rimes masculines.
Si els italians recerquessin fer com els
francesas, 'és a dir, alternar les unes amb
les altres, una sí una no, }lauden de forçar
la sonoritat i l'expressió de la seva parda,
cosa que produiria una impressió estranya

(italiana,

on

desagradable.
En canvi,
França, almenys a l'época
clássica (1), essent Si fa
fa igual la quan
Wat de paraules acabades en e muda igual
les paraules agudes, per força l'arquetipus
ment

a

no

hi &a

tot,

literatura

en

temporades

en

les

quals

art ;

com

en

es

porta

un

genere altre.
L'important. peró, éš que la producció si
gui bona, qualsevulla que sigui el genere
a qué pertanyi. A més
més, avui s'ha es
tés tant el domini de la novena, que
fa
a

es

molt difícil de definir-la.
Per al nostre Premi joan Crexells, les
dues obres que estigueren a free d'endur-sel
foren Cardes de lluny de Josep Pla i la Vida
interior d'un escriptor, de joan Puig i Fer
reter, i cap de les dues no és una navella
en el sentit estricte que donen a aquest mot
les preceptives literáries. Per al Premi Gon
court, Daudet votá per Ceux du !riman! de
Marc Stéphane, que tampoc és cap novella,
i Edmond jaloux, Pous i Pagés i el que
signa (cap d'ells pertany a l'Academia Gon
court) haurlem votat per Les Con quérants
d'André Malraux, que tampoc és cap no
velln encara que á la coberta ho digui.
No partem de les vides novellades parqué
ja és un genere que declina una mico,. ex
cessivament explotat amb massa desigual

fortuna.
El bo del cas será que ací, on estem molt
al corrent de les modes, potser seguirem les
ultimes, a la millor sense haver espremut
de la novela tot el sue que encara se'n pot
treure.

a
MÁSCARA.
No és pas tot el que jo vull
I ara ja sento els crits que s'alçaran de
de versificació comporta una alternancia jus
comprar. jo no vull comprar més que un
diverses bandes citant-me noms i títols. Tots
ta de rimes mascles i femelles. L'U deis
moment, un mament fugisser de la seva
ells són molt honorables i dignes de consi
millors poetes l'ha consagrada sense excep
vida. Un anoment com el que es dóna a
deració.
S'hart produit en catalá obres ben
ció.
tes.
qualsevol merecenária de !'amor. Després...
estimables.
Peró de fa temps, estic entestat
MANUEL. —Caracul I a canvi?...
justament
el
catalá
es
ROBERT.
troba en un cas
Després... Pesolavatge, per
a pensar
i no sóc sol
que en catada no
ROBERT.
Je pots pensar-t'ho. Esperar-la sempre, de la meya vida a aquesta abraga
com el francés : les paraudes planes ruin
es produeixen les novelles que s'haurien, de
ad. Tenir jo mateix preparat un reservat.
ma vocal de les quals és a neutra o en o i e
da, d'un moment.
MANUEL (esguardant-lo amb fixesa).—Es
MASCARA.
átones són les més. Resten unes poques produir. I d'aixó ja tindrem temps de par
MÁSCARA.
diU ara?
Senyor!
colta : no has begut?
ROBERT.
ROBERT.
Jo també tinc dret a fer la en u, com Pius, i unes guantes en i, princi lar-ne moltes vegades.
'eró no li ha explica ben da
ROBERT.
No.
meya tria. A exigir a la mare deis meus
rament la meva emoció? Els seus diners no
palment temps de verb, COM poni,
MANUEL.
Vals dir?
fills una tendresa... que, perdoni, no sé veu
són ja el que m'interessa. El que m'interes
etcétera. Al costat d'elles i en la anatema
ROBERT.
La Xauxa deis
Alimenys no he begut prou per sa és precisament el que els seus diners em te' no sé trobar en vosté.
quantitat hi ha les paraules agudes i poquís
veure fantasrnes cara et penses. Una mica,
MÁSCARA.
El seu fill no seria de vosté.
sienes esdrúixoles, i encara gairebé totes a
voten velar : el seu nom, el seu rostre, el se
si de cas, per, perdre els escrúpols.
cret de la seva existencia... I no tingui cap
Només seria meu. Pot excusar-se, dones...
la manera de grandária, criddria, etc., que
La Xauxa deis escriptors
i ens referim,
MANUEL.
Aixt et penses...
por, no ho revelaré a ningú. Vosté, em vo
ROBERT. MI, nnl ,Jo no binaré mai són d'un esdrúixol atenuat.
naturalment, als bons' car els dolents a tot
ROBERT.
Penso tantes coses
lia fer •fidel al seu secret, per a una suma
als Meus luIs així, a uns braços descone
Els pactes catalans de Pantigor van ten
arreu fan pessetes—és, potser, Alemanya.
MANUEL (mofeta).
Una gran dama que miserable. Ara será una cosa de més valor guts.
din sovint a l'estrofa composta d'aguts.
Parlo d'avui. C/imats, de Maurois? Sí, sí,
té una veldeitat amorosa a des seves velle
I tants potser que xosté, i
ja ho sé; zoo.000. Peró, fixeu-vos. Fa tres
que tot aix6 el que la guardará : el meu
MÁSCARA.
«Plagues
a
Déu
que
mon
pensar
fas
mort,
ses, eh?
altres com vosté, n'hi hauran Ilençat en al
mesas que un minyó alemany que tot just
amor.
e que passás ma vida en durment ;
ROBERT.
Potser sí. Qui sap!
tres aventures de carnaval!
la trentena, periodista obscur, publi
MASCARA.
El seu amor? Peró si vosté
voreja
malament viu qui té son pensament
MANUEL.
I en (aquest cas, acceptaries? no em coneix, si no m'ha vist mai, com pot
.ROBERT.
cá un 'libre— el ieu primer llibre —on ex
En altres aventures potser si... per
enemic, fen-li d'enemics report;
ROBERT.
Són cinquanta mil pessetes!
estimar-me?
Pecó aleshores no anávem a fer precisament i
plica els seus records de la guerra. El Ilibre
quan lo vol d'algun plaer servo,
MANUEL.
?No es tractará d'una broma
es diu: Im Westen nichts Neues («A l'Oest
ROBERT.
si
un
fill,
una
criatura
de
selecoi6...
Si
Qui sap
és aquest misteni
falta
li'n pren aixf com dona ab son infant,
de carnaval? Uns amics... una cocota...
el que més incita el meu amor? Altrament vern, la illusió, l'exaltado del moment eren
res dé nou»), l'autor Erich Maria Remar
que, si ven 11 demana plorant,
ROBERT.
No sé per que, per6 no ho si no l'he vista mai, l'he endevinada. Per
la nostra excusa.
que. Sabeu quants n'ha venut? 600.000. En
ha tant poc seny que no el sap contradir.» tres mesos 600.000. En tres mesas un jove
crec.
MÁSCARA.
Aleshores... (S'a/Fa.)
presentir tota la seva bellesa, em basten els
MANUEL. —.Presumit!
seus ulls, l'oval pur del seu rostre.
ROBERT. (Alcant-se tcrmbé i inclinant-se.)
anónim ha assolit, amb la fama mundial,
Sens dubte va influir en aix6 el fet que,
R013ERT.
En tot cas, si voten broma,. en
la fortuna i una greu responsabilitat. Per
Senyora I...
MASCARA.
! Qué sap vosté com és el meu
en catada, les rimes agudes seo moft més
farem. guin risc puc correr? Fer el' ridícul?
rostre! ! Imagini's que fas com un un es
MASCARA.
Almenys podré esperar que no sonores que les alteres. En canvi els estranys, qué el llibre és anolt bo. El millor llibre de
Bah !
ots per una suma aixt s'hi expo
em segueixi. Que no vulgui saber qui soc.
guerra que s'ha escrit per ara. I diem per
pant !...
hendecasíNabs bienes, usaven de preferencia
sanen!
ara
perqué a Alemanya, i aix6 sorprendrá
ROBERT.
No és un espant. Es una deli
ROBERT.
El secret de la seva vida, el
els versos femenins, perqué copsen menor el
MANUEL:
Tant com tots...
misten de la seva bellesa, han deixat d'in
molta gent, tot just ara eomencen a sorfir
cia. Peró sigui caen sigui, amb la música
vers i li donen un ritme més independent.
ROBERT.
Tu no t'hi pensarles gaire.
de la seva veu, en tindria prou 'per encisar
teressar-me per complet. (La mascara surt.
Per influencia italiana, va créixer la quan
els bons 'libres sobre la guerra. Tot just ara
MANUEL.
I COM sabrás que es?
semblen recobrar, els escriptors, aquella po
la meya vida.
Robert torna a seure. Al cambrer:) Mosso!
titat de versos plans i esdnlixols a les nos
ROBERT.
A la carta em donava les se
sido objectiva que, sola, permet emetre ju
MASCARA.
Senyor ! jo no he vingut ací Conyac! (Encén un cigctrret. Fuma lenta
tres lletres. En temps de mal gust, ádhuc
nyes personals. Alta, cabells rossos. Ulls per ésser galantejada.
ment. El cambrer ti serveix una. copa de
dkis justos dels fets. Pero, si han tardat,
van ésser escrites composicions a base d'es
verds. Dura una careta de vellut yermen i
ROBERT.
Els anglesos són una raga molt
conyac. Deixa la botella al davant de Ro
drúixols, a la manera castellano-itafiana. La com se'n rescabalen 1 L'un rera Paltre van
anirá disfressada de maja.
práctica. Tanmateix, aixó els migra el goig bert i es retira. Robert agafa la botella, la manca dl'esdnlixols al catalá obligava e apareixent com peces acusatóries d'un pas
MANUEL.
De nacciá?
1 la bellesa de
la vida. Cregui'm. Comenci
contempla un moment i se l'acosta a la lo poeta a una expressió grotesca i °posada a: sat que gravita, encara, en les consciéncies
ROBERT.
Sí. Es anglesa. Deu morir-se per guardar aquests diners, o per cremar
com un pesornbre. A Aleananya, .aquesta és
ca. Tira el cap enrera i es sent, uns instants,
geni de l'idioma.
per les coses d'Espanya.
los, o per donar-los al caanbrer•de propina. el glu-glu del liquid que es trascola. Una
Finahnent, a partir de Verdaguer, es nota l'hora de la sinceritat. Remarque diu al lec
MANUEL.
rhaurá pres per torero.
ma el detura.)
tor, al llindar del seu llibre:
Ara ens fan nosa. .Després tregui's un mo
una tendencia a l'ordenado de les rimes se
ROBERT.
No. Em conelx. M'.ho diu a ment la careta. Deixi que la seva bellesa
«Aquest Ilibre no ha d'ésser ni una acusa
MANUEL.
Qué fas?
gons el anodel francés, i aix6 en els nostres
da carta. Wha mist jugar al camp de futbol. 'm'enlluerni -un moment. Digui'm el seu
ció ni una confessió. No ha de proposar-se
ROBERT. (Amb la mirada perduda.)— Res.
dies arriba a esser una Ilei mal transgredi
Creu que per la meya destresa i el •eu
sinó parlar d'una generació que fou destro
nom, si vol, o un altre nom qualsevulla,
MANUEL.
ÉS que volies oblidar la bur
da en els poetes modelics i conscients de
ímpetu hauna de tenir més sort.
çada per la guerra ádhuc quan pagué es
seu art.
peró
que sigui dolç i suau als Ilavis com la?...
MANUEL.
Vanitós!
ROBERT.
Noanés es pot transgredir quan se'n des
capar al seu foc.»
ha és sens dubte, el seu. Aleshores jo l'en
No hi ha hagut cap burla.
ROBERT.
Sé —afegeix
que necessiteu
I amb un estil despullat de tota pompa,
MANUEL.
s'ha fet, dones, de la prén alguna impressió musical suggestiva.
senyaré
d'estimar. Estimar com vosté vo
?Qué
•diners i que potser aquesta suma podrá aju
d'un laconisme, de vegades, telegrafie, d'ima
testa dama?
Mal en nom de la deixadesa, com encara
lia era una cosa monstruosa. Ens hauria
dar-me a abrir-me pas. Qué et sernbla?
nuesa, de vegades, trágica' narra rápida
deixat un gust de del als l'avis, una recan
ROBERT.
No 'hi ha hagut cap dama. per dissort és corrent entre poetes de segon
MANUEL.--Anglesa, sella, romántica, aven ça per a sempre me% al cor.
ment incidents de la vida del soldat, basteix
Tot ha estat, tu ho havies dit, que he be
o de tercer ordre.
turera... No sé pas si im'hi embolicaria!
gut massa.
No faltará qui digui que la preocupació
un perdurable monument a Pheroi descone
MASCARA.
Peró aixó és pendre's les co
RonEaT.
Bah! ?Per qué hem de creure
d'aquest balanceig musical pot fer mal a la gut a aquel] que mor el &la que el comuni
ses massa seriosament. Potser és el meu
TEL6 RAPID
sempre el pitjor? ?Per qué no hem de creu
cat•diu : «A l'Oest res de nou».
inspirado, peró Ii respondrem
vestit de maja que li desvetIla tot aquest
Domlnac GUANSE
re que
aixó pot ser el prinCipi d'una bella romanticisme. Recordi's que només és una
a) Que aixó fóra si aquesta Ilei fos ar
aventura?
bitraria ; peró ja veiem que el geni mateix
disfressa.
MANUEL.
Somiador ! Em pensava que
de l'idioma hi porta. Altra cosa seria si fos
ROBERT.
I
qué?
les dutxes i els esports havien preservat la
obligado de versificar en esdrúixols.
.MASCARA.
Que és grotese pendre's tan
L'escriptor E. E. Kisch ha rebut aquesta
nostra joventut de visions i teranyines!•
b) Que el fet d'expressar-se en vers ja 'letra, proccdent d'Aquisgran. «He Ilegit la
seniesament l'amor
ja
diguem-ne
l'amor,
Caves:
Despatx:
Consell
de
Cent,
308.
Lansa,
11
ROBERT.
Riu-te'n. En el fons, peró, el que vosté ho vol— d'una
suposa un esforç damunt de la shnple prosa votra magnífica farsa Salzbterg és la capital
mascareta.
que tens és enveja... Tanmateix, ara, el
posats a esforçar-nos un xic, ja podem de Salzbwrg, publicada en un diari de Pra
ROBERT.
Pede
si
el
que
jo
vull
és
pre
millar que pots fer és deixar-me. Deu estar
acabar
la feina. Si no, ?qui més"desenfei
cisament
que
deixi
de
ser
una
mascareta
ga. I com d'una banda em trobo en una si
a punt de venir.
(Li allarga la Má.)
nat que els poetes?
a mi.
per
tuado un bon xic precaria, i, per altra part,
MANUEL.
Adéu., dones! I bona sort!
c) Que la inspirado, si vol dir han-odia, he sentit dir que vós sou un home esplendid,
Seleelesrlas del SINDICAT AGRÍCOLA DE VILARROODNA
MÁSCARA.
Bah! Comprengui que ajad és
No et delxis •pendre la cabellera.
més
val
que
no
existeixi.
Més agradable, més modem. Fins
!Mielo, Ginebras, Garufees I tota Glasee de vine generosos
us Prego que m'autoritzeu per publicar amb
ROBERT.
Adéu... (S'assett dav'ant d'una l'aventura té més originalitat. Una masca
ROSSEND LLATES
el meu nom Pesmentada farsa en un diari
tauleta. Encén un cigarret. Al cambrer:)
19414
Servei a doinicili
Teléfon
reta que passa Pabraçada d'un mcanent.
d'ad i potser d'aquesea manera jo podría
Mosso! Un coktaid. (Flema.) Será joye? Se
Després... el record imprecís d'alguna cosa
(1) Havent actualment gairebé desctpare
guanyar alguna cosa. Hauneu de perme
rá bonica? ?Será un caprici que no deixará
gut le muda, es torna a plantejar el proble
tre'm, abrí mateix, canviar el títol de l'obra
cap rastre? ?Será el començament d'una que no sabem si és una realitat o una allu
einació que ens ha suggerit una copeta de
ma en altra forma.
Salzburg és la capital de Salzburg (aquesta
passió? Ah, quines aventures més inespera
vila es massa lluny d'ací) pel de A qutsgran
des té la vida 1... (Alcant-se com impulsat massa.
ROBERT.—?Com pot pendre's l'amor d'una
és la capital d'Aquisgran.
per un. ressort.) Ella! (Entra una dama ves
manera tan banal? Es un record que ens
tida de maja amb tatas les
caracteristiques
fer patir tota la vida.
assenyalades en el dialeg preceden& Porta potMASCARA.
Periodisme
Patir tota la vida?
rostre tapat per la careta. Es esvelta, d'ac
Sí...
Si
ROBERT.
jo
l'estimo,
si
vosté
tituds distingides. Tot pot fer imaginar una
Un periodista alemany es va morir. Volla
m'estima...
gran bellesa, una joventut que hauria
anar al ce!. No el deixaren entrar. Volia
arribat
MÁSCARA.
Estimar-lo,
j0
?...
Perb
GENERAL
ESPANYOLA
aca
al punt dolc de la maturitat. Robert s'avan
anar a Pinfern. No el deixaren entrar. Ales
baria per fer-me riure!
la per saludar-1a.) Senvoral...
La més important de Barcelona
hores aná a passar uns quants dies a un pla
ROBERT.
? Es que hauria vingut aef pot
MÁSCARA (donant-li la ma i mostrant
Rambla del Centre, 8 1 10
neta solitari. I abans d'una setmana ja te
ser si no m'estimes?
candi de l'altra el detallanacrdnic del re
nla un passe pel cel i per l'infern.
MASCARA.
Pero
vanitosos
enor
que
que
llotge de polsera). —Punival! Vet ací, per
mement vanitosos i que exaltats 1.6n aquests
a
tots dos, la millor garantia.
010111~111k
ROBERT (s'inclina. Li ofereix una cadira. meridionals! Mai hauria sospitat que vosté
s'hagués pees aquesta cita com una vera
Li costa una mica de trobar les
aventura d'amor. Ah!, pot ben creure-ho:
Un coktaid per .pendre forces? parauies).
no hauria gas vingut si n'hagués tingut la
MASCARA.
Admirable.
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•ROBERT (al cambrer).

tail.

—

Mosso! Un cok
a
la dama. Li

(Ofereix
cigarret
encén.)
MASCARA (xuclant el c-igarret).
un

mola el pols?

ROBERT.

—

—Li tre

Sí. L'emoció de Pinesperat.

menor
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sospita!

ROBERT.
Vanitós? Exaltat? Potser sí!
El seu pas, la flama de la seva bellesa que
la careta és impotent a sufocar, ho excusen.
Peró a vosté, ?no és ara el seu orgull bri
tánic qui li parla així?
MÁSCARA.
Fugi, home ! Tindré de reve
—

—
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