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L'home,

al

qual

sernpre han engrescat les

estranyes i inconseqüents, s'entossudí
fer-ho millar que els ocells malgrat no te
nir-hi cap predisposició. Només una mica
mica de suc de cervell l'ajudava.
Tan aviat •com Mame es vejé assegut da
rnunt d'un •garbuix de fustes i de teles que
el seu enginy havia encertat de‘confegir amb
traga i en descobrí la virtut d'aconseguir
volar, ja imaginé volades estrénues aplica
cions omplidores de gloria. Encara els aero
plans eren quatre canyes insegures i un Ilen
gol, que, dl, ja es llangava canal de la Má
nega enllá atmb una serenar 4 un coratge
com els que azul encara no es prodiguen.

coses
a

Els vents que normalment travessen l'At
lántic nord de W. a E., escurcen i afavorei
xen el camí que va en aquella direcció i
allarguen i dificulten la ruta contrária.
Lindbergh va cobnir sense escala la dis
tancia aproximada de 6.000 quilómetres que
separen Nov.a-York de París en unes 33 ha
beres deis dies 20 1 21 de maig de 1927,
pocs dies després de la pérdua de Nungesser
i de Cali. Chamberlain aterria a un quart
de cinc del matí del 6 de juny següent, a
Eisleben, a 16o quilémetres de Berlín on es
proposava d'arribar des de Nova-York, des
prés d'un vol de més de 6.56o quilámetres.
El zg de juny era Byrd el que s'aixecava

Cada dia abunda més la gent que creu
Que s'ha de redimir el nostre País d'un con
lunt d'elements que amb el pretext d'ac
centuar el nostre caracter propá no fan més
que convertir-nos en un vea pintoresc i su
burbial, propi per atreure el turista i el des

vagat.

Entre aquests elements hem senyalat ja
altres vegades que hi havia els ballets Po
pulan, la literatura floralesca, ia mística
gaudiniana. i l'excursionisme monserratt.
Quan un viatger t'ilustre arriba a casa nos
tra no falta mai una persona més o menys
autoritzada que ji obre els bracos i ji pro
posa. un itinerari suggestiu. El monument de
Colom, el Tibidabo, a Temple de la Sagrada
Familia, el Parc amb les seves pobres bés
ties neurasténiques í !'obligada excursió a
Montserrat. Ara la afegeix, com és natural,
una visita a l'Exposició. Tot plegat són dos
dies, segons l'Agéncia Cook. El viatger surt
de Barcelona una mica marejat i amb dis
posició de parlar del nostre país, com ho fa
ria un periodista de Le Journal, de Ponis, o
sigui amb la sana intenció de servir als seta
lectors un plat regional sabor* i picant. En
aquest sentit els barcelonins de 1929 quedem,
si fa o no fa, com els de 1888, i com aquells
ktirolesos tan llampants de la cerveseria
«Oberbrüu» que tant ens diverteixen a les

nits

Després, és ciar, la Mánega fou estreta i
la conflanga deis aviadors havia crescut. No
més l'Atlántic era Padversari digne d'uns ho
mes que duien els ulls i les orelles plens de
les aspres históries de Paviació de la gran
guerra. El desiderátum del pilot de soca-i
arre] era de saltar-lo. Tantes eren les dificul
tats que s'hi oposaven. I saltar-lo pel bell
mig, entre dues ciutats de nom sonor i sug
tiu : París, Nova-York...
Ala matinada del dia 7 de maig del 1927
al camp de. Le Bourget, el «tot París» devia
sentir una punta de tremolon en acorniadar
a
Nungesser i a Coli. Uns queviures que es
coloquen a un recó del massís 4 itmposant
biplá blanc: mig litre de rom, agua clara,
galetes i café calent, i res més. Un paren
d'homes intelligents i amb molt de pit que
han triat un avió i un motor segurs, que
l'han carregat de prop de quatre metres cú
bics de benzina i de tota mena d'aparells
d'orientació 4 de vol, que malgrat de tenir
atreviment i coratge per donar i per vendre
es fien només de les coses ben pensades i
previstes i es fan donar- unes injeccions de
cafeina per a mantenir-se vius 1 desperts i
unes friccions 1 un massatge per a resistir
el fred i l'ensopiment. Aquests bornes coberts
de cuiro de cap a peus, ensenyant nonsés
el nas i mig dit de gaita, recoberts encara
d'una capa de greix, s'han repartit ben bé
•

El
«Dornier r6»
i el
comandant
Franco.

a

Montjuic.

Roosevelt Field, prop de Nova-York,
per arribar les dues del Triad del primer de
juliol les costes de Franga i aterrar a la
platja de Ver-ser-Men Tots tres havien Wat
jat a Europa sota d'una bonn estrella i la
•

-

a
•

a

Si el nostre visitant és un savi rnés o
menys internacional el fem assistir a uns
loes Florals i Ii dediquem en honor seu una
vetllada de danses poPulars. El resultat és,
perb, sempre el nutteix: una vis/6 polícroma
i meridional de Baedecher. Al costat d'aques
tes proves de felicitat Perfectament reeixida,
els reports de Ginebra que també revelen
una certa aspirada a la Pau i a /a tranquil
litat deis !robles, no aconsegueixen res més
que resultats purament burocratics i vaga
ment tebrics.
Aixb que sembla tan ciar no resulta de
lotes maneres compartit pel periodista cató
lic Josep Maria Capdevila. Aquest senyor
segurament té un concelte de lo política í
de la cultura completament seréfic i orfeb
nic, quan inoclama la necessitat de la re
surrecciá del: Jocs Florals com a mitja d'ex
Pandir el cultiu de les nostres lletres i d'es
tablir una continua relació entre els intel
lectuals de Barcelona i els de Jora. Santa
intenció completapient,vana ; eh Pos rurals

d'uns vents favorables que per poc que ha
guessin canviat de direcció haunen acabat
ben de pressa amb les possibilitats de l'avió
i al/lb l'habilitat i coneixements del pilot.
Amb vent de cara, ni Lindbergh ni Cham
berlain ni Byrd haurien arribat més enllá
del mateix Atlántic. Cap valentia, cap sa
viesa •no és capal d'augmentar el radi d'ac
ció máxim d'dn aeroplá. Aquest vent con
trari que escurga el radi d'acció es traba en
el camí de l'América del Nord 1 .fou el que
obliga al «Bremen», avió alemany tripulat
per Koelh, a emprar 40 hores per volar una
distancia de només 3.500 quilometres, que
és la que separa Dublin a Irlanda de l'illa
de Greenly a la costa de Labrador, en Púnic
vol aconseguit cap a ponent passant per l'At
lántic Nord.
Els vents, en considerar l'Atlántic Sud,
canvien de direcció a s'orienten cap a Amé
rica i, com és natural, afavorebien qualse
vol navegació en via cap aquell país. Per
aixó, Franco, Costes i Le Brix, Ferrarin i
Del Brete no varen trobar extraordináries
dificultats en els seus raids a Sud-América.
•

•

•

*

*

*

Un raid transatlántic és un fet que depén
de bona quantitat de circumstánoies. Com
qué la distánoia a recórrer és d'un orde que•
molt pees avions estan en disposició, i en
cara difícilment, de volar, es comprén que
una de les primeres condicions será la d'uti
litzar avions prou proveits de benzina en els
quals Pesgotament no sigui probable. A la
vegada caldrá un motor. i ,un mecánic per
NUNGESSER i COLI, desapareguts en el fectes. Ni una gota d'oli pot -traspuar de
seu intent 48 travesar l'Atlantic (maig 1927)
cap canyeria i el caragol més insignificant
ha d'estar ben ferm al seu lloc.
Després, ja només compta el navegant,
la feina i ermestiran el desconegut amb la
serenitat de Pheroi intelligent: un fará de que tragará la ruta per damunt de tots els
temps o de totes les circumstáncies i que
navegant 1 deterniinará la ruta, Paltre po
indicará al pilot el card i Porientadó. Al
sarN tota la seva coneixenga a seguir
les
indicacions d'aquell. Nungesser i Cali varen 'pilot li cal una resisténcia física suficient
aixecar el yol 1 passaren a tres quarts de per a conservar la normalitat del comanda
ment totes les hores que pugui durar el vol.
set del metí per damunt d'Etretat. Mal més
Aquests equipa de pilot 1 navegant d'alta
no se'n ha sabut res. I ni un retret no se'ns
qualitat, no són escassos, per sort, peró tots
acut contra Porganització plena de seny d'a
ells estan subjectes a l'eventualitat d'una
quella aventura.
avala absurda o d'un esgotament prematur
* * *
de combustible. Aquesta eventualitat pot i
América va rebre l
itmpressió primera ha d'ésser combatuda directament. Per ga
deis europeus, pel seu cantó sud. La reacció rantir la solvéncia d'un viatge transoceánic
ens ha vingut per l'altra banda : com si l'em
cal el motor perfecte i cal l'avió de gran
penta inicial creés un corrent circulatori, ha autonomia de vol.
estat fácil de transportar idees i brames a
L'Atlántic s'ha travessat molt pagues ve
les regions sudamericanes i, per contra, hem gades, gairebé sernpre per una condescendén
cia de les circumstáncies, i encara es pre
hagut d'admetre bornes
idees deis ameri
senta com un problema i com una dificultat
cans del nord. Damunt del mapa deis dos
a
vénoer.
mons són ben significatives dues fletxes :
Deifinitivament no el dominará el coratge
una que va de Pávia Europa a les ternes de
isolat d'uns homes. Cal la labor ,penosa i
més avall de Méxic 1 una altra que ens re
intelligent dels técnics que aconseguiran la
torna de, per exemple, els Estats Units.
segura •i eficag que desconeixerá el
Aquesta circulaci6 que, per altra banda, 'máquina
perill d'una avaria o de l'exhauriment del
s'adiu molt bé amb el moviment de vents
combustible.
i d'aigües que s'intercanvien els dos conti
El problema de l'Atlántic en aviació és
nents, ha manifestat arnb rudesa la seva
només un problema d'enginyeria ; i de res
inercia així que els avions han intentat opo
más, i que no el resoldrá el valor personal,
sar-li llur nerviositat i autonomia.
certament admirable, deis pilots aviadors.

no

han servitgper

Ja fa més d'un mes que El Mati surf cada
dia i sembla que encara no ha acabat d'a

gradar

prou.
Els católics més católics el troben massa
literari i mansoi. També perjudica al diari
no haver posat cobrellits al balcó.per la pro
cess6 de Corpus, com caritativament ho re
tregué El Correo Catalán.
Ara, periii, potser per demostrar la com
bativitat de qué el novell diari és capaç, el
tasta-olletes Josep Maria Junoy hi ha pu
blicat una coratjosa 1 valenta rebentada de
Calfgula d'una vivfssima actualitát, ara que
al llac de Nemi troben quatre claus rove
Ilats del «patio del farolillo» flotant que
aquel! emperador s'hi havia fet construir fa
mii nou cents anys.
En Junoy, que coneixfem com a diletant
de totes les novetats i infatigable projectista
editorial, se'ns acaba de revelar com a po
lemista incisiu i temible. Ha sortit un com
petidor del senyor Rucabado.

Bocí de dilleg

M
que deuen

a

ra méf,

darrers temps, que per a donar «asió a más
de quatre poetes de ter practiques d'inflo
cent arribisme i perqul les noies distingides
deis pobles
freqüentment semi-analfabe
tes
poguessin lliurar-se a manifestacions
absolutament karrinclones.
Altrament no ens podem pas enganyar,
senyor Capdevila. Si es pobles volen Jocs
Florals és perqul valen testes i si el poetes
també en volen és perqué
oh febleses hu
manes!
pensar: en els premis en metallic.
Quant a les noies, él veritat que els agra
den. les poesies, perb prefereixen un tango.
Les noies voten coses delicades i si els van
amb Englantines com les del poeta Perar
nau o del .poeta Cases de Muller s'espanten
i fugen. No té res de particular.
Enterrem, com más aviat millor, el nos
tre mai prou alabat folk-lorisme; deixem
nos de Jocs artificials, de focs Florals i d'har
monies orfebniques; que si en un moment
donat han servit 4.e loguirtes al nostre pai
ralismo incipient, la seva persisténcia podría
acusan un infantilisme sospitós. (Si volem
alguna cosa d'aquesta vida terrenal no fem
massa el francisca, no ens meravellem mas
sa quan vegem Pocellet, quan sentim la can
coneta i quan olorem la ginestekt. Si ens
mostrem massa satisfets i felicos de la nos
tus situad& ningú no mitra que necessitem
res ni que vulguem res, que n.o sigui fruir
de l'espectacle de la natura que béu Nostre
Sertyor ha posat davant deis nostres ulls
—

—

•

—

—

humans.)

A.

I

ser

davantals de

cam

'ara, .Llucieta !
La «Vida femenina» de La Veu, armb el

és

senyoreta Llucieta Canyá,
divertida de llegir, de tant en

article de la

seu

una

cosa

Es

que no és solament en idiames que
diaris de Barcelona estan malament.
Hl ha redactors que no s'han mirat la Geo
grafia ni per les cobertes. L'altre dia un re
dactor de La Noche va anar a veure els ma
riners americans que havien arribat. Era
dimarts, 25 de juny. Els americans havien
ancorat al pc>rt a les nou del matí. Eren els
primers moments d'inquietud perqué el Dor
nier 16 de Franco havia desaparegut. No
sabem pas qué és el que els americans de
vien d'ir al redactor de La Noche. El que sí
saben-1 és que aquest no els devia entendre
de res. El redactor de La Noche explica el
resultat de l'entrevista :
«El domingo últilno los barcos norteame
ricanos, con el fin citado de encontrar en su
ruta al Dornier 16 y saludar a los esforza
dos aviadores espanoles, cruzaron por las
Azores
y ésta es la parte más interesante
de lo que cuentan
donde el tiempo era
espléndido, pero no hallaron rastro alguno
del Dornier 16 ni de sus tripulantes.»
Es a din : el diumenge, 23, com aquell qui
res, el americans es digueren :
Té, ja que
anem avall, anem a donar un tomb per les
Agores per si hi trobem el Franco.
Com
aquel] Tu res. I el dimarts a primera. hora
ja eren a dins del port de Barcelona. El re,
dactor de La Noche es pensa que les Agores
són aquí mateix, al davant de Tarragona.
ve»

alguns

—

—

—

Quins davantals més curts que tant En
Josep Maria Capdevila, com el canonge
Cardó i Josep Maria Junoy escriuen a El
—

brera.

•

de

.

Cultura geográfica

Cabiguia

Pobre

tant.

Darrerament, parlant de la regulamitza
ció del tráfec pels carrers de Barcelona, deia
entre altres coses:
«Que no ens treguin els urbans ben edu
cats, sitió protestarem, i organitzarem un
cos femenf qui reguli el tráfec... seria un
bé salutífer (sic) per als vianants ; els vehi
eles no occirien ni la cinquena part dels ciu
tadans...»
I ara, Lludeta! Quins sentiments1 Acon
tentar-se d'estalviar la vida, només, de les
quatre cinquenes parts deis ciutadans1

—

La

Ilicó d'un polític valenciá

El senyor Juli Jimeno, líder del republi
de Valéncia que es troba a Barcelona
en viatge d'estudi, parlant amb un deis ho
mes més qualificats del nostre moviment cul
tural deja :
L'obra que vostés realitzen és admira
ble, peró trabo a faltar a Catalunya una
organització política de tendéncia esquerrana.
Segurament que per aquesta ra6 molts va
lencians no poden acabar de coincidir amb
vostés.
D'acord amb el senyor Dmeno. Un paira
lisme vagorós i neutre, encara que sigui
defensat per persones intelligents, no pot
servir per a una acoló política tan si és por
tada més enla ccen Inés engá deis Pireneus
rien
només pot afavorir un estat de
coses
que Pexperiéncia ens diu que ha fra
cans

—

Fan falta. mitja dotzena de pagesos
Agricuit-tra i Ramoderia pu
sota unes grans titulars «Els nostres

...41..4,x revista

blica,

pagesos», el retral del senyor Xavier de Sa
garra i de Castellarnau, germá del nostre
company poeta. Després, sota el retrat, fa
de l'homenatge dient-li que si
sap tant, que si la llet «El Pagés», qhe
si Pespecialització en les indústries lácti
ques... Tot plegat molt merescut. 1 després
el
de fer anar, el senyor Sagarra amunt
senyor Sagarra avall, el panegirista diu que
només que tinguéssim maja dotzena de pa
gesos com aquest senyor Sagarra, d'altra
manera ens anirien les coses. Se'n necessi
ten cinc que es donin per alludits sense
ofendre's del qualificatiu.
el

panegfric

en

trobaríen els saurins?

.

La reelecció de presidents
l'Ateneu Barcelonés

a

Pere Cpromines ha estat reelegit presi
dent de l'Ateneu del carrer de la Canuda.
Quan Phem felicitat ens ha respost:
—Tot ha anat com una seda ; el presi
dent sortint ha tramnés el cárrec a l'en
trant, i l'entrant ha pronunciat l'elogi del
sortint.

Tres moments d'En
Cerrión o «Ell i Ella»
En haver acabat l'abra d'Ambrosi Car
rion a l'Associació del Teatre Selecte, que
per aquell dia residía' al Teatre Romea, dos
parlaven de l'obra ; l'un diu a l'altre:
Jo hi trobava a faltar un moment.
?Com
fa l'altre —, no en tenies prou
amb aquests tres mornents que ens han sem
blat tres segles?
Justarnent per aixó ; no vela el moment
d'acabar-se l'obra.
—

Assemalem el fet que, durant la celebra
ció del Congrés Internacional del Teatre, ha
plogut dues vegades, en mig de l'exutor de
l'actual temporada.
El cas, notable en si, ho és encara més
quan ens adonem que el representant de la
S. U. T. i animador més aferrissat d'aquest
Congrés a Barcelona {fou a proposta d'ell
que s'ha reunit ací) és l'Adriá Gual.
Nosaltres proposem que l'illustre ex-reno
vador del nostre teatre sigui examinat per
uns quants saunas, a veure qué hi traben.
Fóra del cas taznbé aplicar-li el dispositiu
del senyor Palet i Barba.
Adriá Gual és home que sempre ha fet
tronar i

ploure.

—

—

—

Visitant l'Exposició
Al Palau de les Missions
Una colla de gent forane visita el Palau
Missional de l'Exposicié. Al davant d'un có
dex antic de valor, com sol din-se, inesti
mable, una dona diu a un capellá de la colla :
Escoltar, aquest era aquell llibre que
quan iérem petits ens tirávem pel cap a la
sagristia de l'Església del poble?
dergue respon :
No, alaco és l'Apocalipsi alié eral el
missal, que també figura a l'Exposició; el'
trobarem més enllá.
Historie.
—

•

L'OBRA DELS NOSTRES ARTISTES

•

En Lamothe i En Thibaut
El famós violinista Thibaut, un deis mi
llors del món, havria de venir a Barcelona
a tocar trios a l'Exposició amb Casals i

Cortot.
Peró

no

venia, probablement'misteris1

Ara, que algú afirma seriosament que
Lamotte va propasar, per adobs, a En Thi
baut, que vingués a tocar el concert de violí
de IBeethoven, amb acompanyament de
banda.
En Thibaut va respondre (diuen):
Per aixo rnés val que llogui un excén
tric.
—

Es fama que tot acaba així
La tournée per Catalunya d'E/ proas de
Mary Dugan te, ja podem dir-ho, molt d'é

xit. Darrerament l'obra es va presentar a
Manresa i no s'hi va pas plényer la propa
ganda. Uns deis aspectes del reclam consistí
en repartir uns impresos per les cases el
tant els oiutadans per tal dia i tal hora per
a fer de jurats en la 'vista de la causa con
tra la senyoreta Mary Dugan.
L'endemá, a l'AjuntaTnent es van rebre
una pila de visites.
Mirin, ens han portat aquest paper...
Els agutzils es miraven els impresos i
movien el cap amb aire de dubte.
reprenien els ciutadans
Ja veurá
cm pensava que no fos alguna cosa per apu
jar-nos la contribució.
—

—

—

Un dibuix inédit de Rebull

(De la colleccié Puig Gairal.)

MIRABDIk
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PASSAT, EL PRESENT 1 L'ESDEVENIDOR

EL

la

Mme.
Mingueta

La senyora

Els ressenyaments que ens havien donat
molt explicas :
ens ha
Aneu al carrer de .l'Hospital
tal número, 1 demaneu per la se
vien da
—

—

---

Mingueta.

traotava d'anar a veure una d'aquestes
senyores que es dediquen a les ciéncies ocul
tes.• Per comengar, confessem la nostra ab
soluta ignorancia en aquesta mena d'aven
tur'es. No obstant, la suggestio d'un bon re
portatge ens empenyla cap els dominis de la
extraordinaria senyora. El primer !ras estava
donat : ens trobávem davant de la casa que
buscávem, Una gran entrada, alta, espaao
sa ; al fons, un corredor fosquíssim que ana
va a parar, segons les aparences, a uns sa
faretxos públics. A banda i banda de l'en
tracia del corredor, uns trams d'escala que
conduien cap als pisos superiors de la casa.
És molt possible que en els seus bons temps
aquest edifici fos una residéncia de senyors.
Actualment, es veu que les coses han can
viat.
Una dona alta, ufanosa, trastejava per

"Es

l'entrada.

Es vosté la
no, peró qué se li
Ben bé la
ofereix?
Buscávem una senyora que es diu Min
gueta. Sap vosté si viu en aquesta escala?
Mingueta... Mingueta... De qué fa
—

aquesta senyora?
Transido. Un somriure confidencial, i:
És d'aquestes que endevinen l'esdeve
—

nidor...

Al, no,
equivocat.

senyor ;

—

sembla que s'han

erra

Vol dir?
En aquesta escala
nyora Mingueta... El,
—

hi viu cap se
almenys que jo ho

un

bon tras les coses.
Vosté no és pas el
Veurá
ens diu
primer que em demana una cosa semblant.
Han vingut molta gent que pregunten per
la mateixa senyora...
I vosté que els diu?
Oh, jo no sé res! Peró em sembla que
al segon pis hi ha una senyora que es diu
Carmen que potser en sap alguna cosa de
—

—

—

—

•

aix6.

—N'está segura?
—No. Ja li he dit que no sé res...
Pera.els que venen demanant pel ma
teix que demano jo, en els envia vosté?
A casa la senyora Carmen.
I qué diuen quan baixen?
Ja veurá, a mi no erra diuen res...
La pseudo-portera ens mira ,amb uns ulls
maliciosos, plens d'intenoió. Sembla que ens
digui: «No siguis babau, home! M'entens
•

—

—

—

—

no

m'entens?»

—

—

—

—

—

--

—

—

—

—

—

rigit aquí...
a

coninuacio posem

tres ressorts de

en

coanediant

joc
per

•tots els nos
a

captar-nos

la confianga de la senyora Carmen. Es veu
que 11 hem tocat una mica el cor, parqué la
bona dona oomenga a desinflar-se i s extravla
un xic cap els recers confidencials.
—No entenc res del que voste ern dama
na, peró, per qué amagar-li?, jo sé coses,
está dar. Tots en sabem de coses, oi? Pena
ens, passen a nosaltres i no val la
•

pena•d'explicar-les...
continuaci6, la
Carmen
de
A

senvora

ens

dica el discurs més vague, més incoherent,
més impreds que hean sentit en tota la nos
tra vida. Durant quinze minuts ens té allí
al replá de l'escala, a peu dret, escoltant
una dissertació esfumada, plena de grisos i
de segones o de terceres intencions. En re
sum : la senyora Carmen no ens ha dit res,
absolutament res, peró ens ha donat ente
nent de que al carrer de Tallen hi ha una
certa senyora que ens vindria com Panel] al
dit, pel que •nosaltres cerquern.
—No sé pos carn es diu
Em
afegeix
sembla, per?), que és francesa... Quina es
p.asa dintre la matéria! Jo hi he anat a con
sulta dues o tres veliades 1, Ii asseguro' no
me n'he pas penedit. Es tracta, macó sí,
d'una cosa ama sertosa. Res de trucs ni de
martingales. Aquesta senyora sap del qué
se les heu... Si veis la clientela que té!
Tot el sant dia la casa está plena.
La senyora Carmen es veu que s'ha con
vengut, finalment, de que som inofensius i
ens fa un brillant panegiric de les grades
i virtuts de la famosa senyora del carrer de
Tallers.
Vagi-hi. No li sabrá greu. Al rebedor
hi ha un jove que 1i donará dia i hora...
Aquest jove vigila, es cuida de guardar Por
de, sap? Por cert que si sent algú que diu
mal de la madam, es posa fet un
—

La

nova

—

aquí.
Toquem el dos, una miHav.fem
ca escorreguts.
fet una maja dotzena de
passos <luan sentina

toquen

ens

a

—

que

PespatIla.

—Ja veurá—ens diu—,
que buscava postser a
Mme. Albany?
En sembla que sí.
—ColloCació de serven
—

Si,

—

és

aquesta

ma

Dones en sembla que
viu al segon pis. Ja tro
oará a la porta un car
tellet que ho diu.
Es veu que el nostre
repensat: Es
deu haver fet cárrec de
que no tenim tipus sin
gularment perillós, i en
les seves presses per a
rectificar no ha tingut
temes ni de treure's una
patita ensenya de llanto
que porta al trau de
l'americana ; unes lletres
que diuen «Albany».
Evidenanent. al segon
pis hi trobem el carte
Ilet prornés. Mine. Al
bany.• Colocación de sir
vientas y Consultas. De
9 a 7.
Una senyora grossa,
amabilissima, ens ha
obert la porta.

pista

La senyora Carmen ens ha donat unes
senyes una mica vagues de la madam del

—

Una

panti

a

operado

a

l'estómac. Pera

no

s'es

; ja II he dit que, grácies a Déu, viu
rá setanta vuit anys. Abans de quinze dies

vindrá a trobar-lo un senyor estranger que
ha vingut a Barcelona, amb motiu de l'Ex
posició i 11 proposará un negoci en el qual
hi guanyaran molts diners. Vosté no va se
guir la carrera que volien a casa seva, peró,
no obstant, fará una gran fortuna. El pró
xim hivern, sobretot, tindrá uns grans éxits.
Mme. Albany s'atura un moanent, amoixa
el gat, m ens ordena.
—Tregui nou canes d'aquest paquet, amb
la má esquerra.
Treiem les nou cartes. La senyora les con
templa un moment, i diu :
Un individu de la seva familia está
molt empenyat en casar-lo amb una parenta.
La cosa, peró, no anirá endavant. Aviat
vosté taré un Ilarg viatge. Per aquí veig
una dona morena que li vol mal. Perqué
vosté está enamorat d'una noia (aquí la anu
dara dirigeix un rapidíssim cop d'ull a la
senyoreta que ens acompanya) rossa. Ella
també l'estima a vosté 1, ara per ara, seran
molt feligos.
Satisfacció general. La madann ens ofereix
un nou expenment, más difícil todavía:
Digui rn els anys que té m el seu nom
de pila.
---•Tinc vint-i-dos anys i em dic •Josep
Maria.
mine.A
lbany recull aquests detalls, ugafa
el gat negre, i tots plegats se'n van darrera
la cortina. Sentim un vague mormoll, que
tant pot ésser d'oracions com de renecs, i la
arador» reapareix i ens diu
Vosté va néixer el 2 de febrer de igo7.

Nuturalment, quedem

exacte.

una mica

sorpresos. Peró les sorpresas no s'acaben
aquí. A continuació ens endevina una série
de coses d'orde intim i familiar. Després ens
diu :
Agafi altra vegada nou cartes, amb la
má esquerra. Divideixi-les en paquets de
tres, escolleixi un d'aquests paquets, i fa
ci'm la pregunta que vulgui.
D'aquesta primera consulta, resulta que
MIRADOR (I10 hem esmentat el nom del set
manan ; hem parlat tan sois d'una empresa
editorial en la qual teniem interessos) resul
ta que MIRADOR, déiem, comengará una eta
In d'un floreixement espléndid en acabar
l'estiu. Que nosaltres tindrem molts éxits
dintre la casa, malgrat de que hi ha un
cert senyor ros que ens vol mal...
Ha acabat el nostre torn i l'amiga que ens
acompanya s'asseu davant Mme. Albany.
Ratlla de Venus...
Venus...
vdsté és suissa
Uns truquets a la porta del corredor inter
rompen momentániament la consulta. Se
sent una veu que diu :
Vaig a casa la tieta ; vol alguna cosa?
—Sí —contesta la madam —, porta car
bó, de passada.
I la consulta segueix : Venus, viatges, pa
rentes malaltes...
—

Einalment, ha arribat el

Qué desitja?

en

•

—

—

—

—

,

Sembla que és fora de Barcelona...
Deixi-la dir. Torni demá, a les set de

la tarda.
Ja hi som

A; les set de la tarda formem entre la
clientela del rebedor. Hl ha més gent que
el cija abans. Per assegurar el tret, hem ob
tingut que una amiga nostra ens acompanyi
a la visita 1 abn la nostra preséncia en la
reunió no resulta tan remarcable. Avui taita
poc no iii ha cap home, excepte nosaltres.
Les clientes de Mane. Albany parlen entre
elles amb una gran animació. Es veu que
n'hi ha que es coneixen de temps. Com únic
tema de conversa, les grans qualitats de la
mudan:.
diu una senyora
—Mai ti podré pagar
tota endolada— el servei que am va fer. Jo
la vaig anar a veure parqué tenia sospites
de que el meu marit (q. a. c. s.) m'enga
nyava. La madam em va dir:
«Si, senyora, l'enganya ; peró no és pos
alzó el pitjor. Vosté será vídua abans de
—

—

tres mesas.

»Com diu?
»Si s'ha afeetat, assossegui's. I ara es
coltim...»
Res
conclou la senyora endolada
que grácies a ella vaig ésser'a ternps de con
vencer el aneu marit de que deixés els pa
pers arreglats abans de morir, perqué, po
bret!, es va ben morir. Ja m'ho va dir la
madam
«Faci'l content encara que sigui
fent-li festes al gos, porqué hi ha uns pa
rents que volen quedar-se amb tot...
La história produeix una certa sensació
entre Pauditori. A coutinuaci6 cadascú ex
plica els grans benifets que han rebut de la
—

—

—

—

Pestómac.
—Com diu?

ts

,

—

operado

—

dir aix6 ens xucla materialment, per
entremig del rebedor ple de gent, cap a la
penombra, d'un corredor.
ir
Expliquem la nostra histórla. Que ens in
teressaria veure la madura per alzó i per
alló altre i que venim recomanats per la se
nyora Carmen del carrer de l'Hospital.
Ma
—No podrá pos ésser —ens diu
dIme Albany és fora de Barcelona i no vin
drá fins la setmana entrant.
Quin dia?
No ho sé.
Bé, tornarem el divendres.
Com l sembli.
En sortir ens fixem en la gent que s'espe
rebedor. Son dotze o tretze persones,
ra al
que formen la reunió més extraordinaria que
hem vist mai. Hl ha una senyora de maja
edat, vestida de negre, acompanyada de dues
nenes de vuit o deu anYs ; una criada de
servei ; un parell de cocottes, ben emplaga
des, pel que sembla ; una senyora mudadís
sima, acornpanyada d'una serventa ; una ve
Ha, amb mocador al cap, d'aquestes que no
es deixen perdre cap sessió de les quaranta
horas ; una dona d'aire decidit, que proba
blement ven bacallá a la Boqueria ; una
noieta joya, bonica, que ja no deu llegir
Folch 4 Torres...
•Com es pot veure, no hi ha cap home.
Cal no estranyar-se, dones, de que la nostra
preséncia hagi produit la inesperada evapo
rado de Mme. Albany.
A la porta del carrer trobem el joya que
encara está llegint Le Journal.
ens
pre
a
vist Mme.. Albany?
-

—

—

teixa.

I

tractés d'un fulletó de La Van.guárdia.
Ni un sol titubeig; es veu que tenim una
má molt entenedora.
Ratlla de Júpiter
comenga dient
Júpiter... Júpiter— Vosté ha tingut un mo
ment en la vida en que ha estat a punt de
morir-se. No obstant, la ratlla de la vida és
molt llarga, grácies a Déu. Vosté viurá se
tanta vuit anys. Als trenta cinc vosté es ca
sará. En aquesta mateixa edat li faran una
es

—

_

Es el jove del Journal.

—

A quin pis viu la senyora Carmen?
Al segon, primera.
Es una
,Ja ens teniu escales amunt. escala•
trista, tronada, amb baf d'humitat irde fac
tures per cobrar. A cada repla hi ha quatre
la que ens han
portes. Toquen-1 el timbre de
andicat 1... res. Tornern a trucar i> finalment
la porta s'obre una mica. En la penombra
del replá apareix una senyora grossa, des
pentinada, amb les carns penjim-penjam din
tre d'una bata color de carn d'olla.
Qué se li oferia?
s vosté la senyora Carmen?
Per servir-lo.
No sé si rn'equivoco, pena m'hart indi
cat a vosté com una senyora que tenia una
certa relació amb algú que es dedica a les
ciénciea ocultes...
La senyora Carmen ens examina de dalt
a baix amb un ull de inalfianga. Evident
ment
cal confessar-ho
no tenim pas un
gran aire d'anar-nos a fer tirar la planeta
d'una manera completament desinteressada.
No entene
ens diu
no entenc com
l'han dirigit aquí. Jo no tinc res a veure
airib tot tixó de que vosté em parla.
Intentem de donar a la nostra cara una
expressió d'enze integral.
De totes maneres, ja ho veu, m'han di
—

I

aquesta escala una se
nyora francesa, que...
ens
No sé res, jo
No vise pas
interromp
en

—

la ara a la butxac,a, en treiem
i les depositem, dissimulada
la má de la nostra interlocutora.

Aquesta simplicíssima operado aclareix

o

:

Perdoni. Sap si viu

—

no

sápiga!
Ens fiquem
dues pessetes

tot

—

tes, consultes...

—

a

terrogar-lo

Es tracia de gent convençuda, d'in
que ni un sol moment es per
meten de posar en dubte les dots sobrena
turals de clarimidéncia de la senyora Albany.
El joya del Journal, que, per cert, ha tret
un moment el nas, no té pas motiu ara per
ara, de despertar les seves ires de leo.
L'habitado on ens esperem és d'una mo
asna i d'una grisor absolutas. Les parets,
empaperades d'un color de rosa trist, supor
ten uns cromos amb escenes tiroleses. El
rebedor és petit i mal illuminat ; el primer
misten de la casa consisteix en fer-hi cabre
divuit persones, que son les que ara hl seiem.
De tant en tant apereixen en escena tres
gossos tirant a llop, que armen un xivarri
de mil dimonis tot empaitant-se de cap a cap
del pis.
No en faci cas—ens diu una dienta que
set:
a la nostra vora--. Es que juguen...

condicionals,

—.

portera?
portera,

—

ment,

de Tallers. Sembla que es' tracta d'un
segon pis, al costat d'una farmacia, davant
d'una anerceria... I bé : no sabem si el lec
tor s'ha trobat gaires vegades en el cas de
cercar una pitonissa. Aquesta fama, ja 'ho
podem dir, resulta .molt desagradable. Aixt)
de tirar les cartes i endevinar el pensament
no és pas una activitat tan natural per a
que en pogueu parlar al primer transeünt
que us vingui a má. Per altra banda, tota
l'aventura está voltada d'un cert aire de mis
ten 1 de conspirado que acaba de fer la
cosa bon tres més complicada.
Ens aturem davant d'una entrada. Arre
penjat a la porta, un jove ben vestit, ben
clenxinat, un bon tipos de gigoló, en fi, está
Ilegint Le Journal. A 4a dreta hi ha la far
macia i al ddvant la merceria de qué ens
ha parlat la senvora Carmen... I si aquest
jove fos aquell que es posa fet un Neo?,
pensem. És qüestio d'in
carrer

eren

nvora

i los des de la ml

—
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nostre torn. Hom
condueix corredor enllá fins una saleta
de forma 'triangular, amb un baleo que dóna
al
está duserta. Com a
Garbillan,
butaques bastant confortables
i un parell de cadires. Una taula patita al
damunt de la qua' hi ha : un gat negre que
dorm, un mussol dissecat, un gran paquet
de canes amb signes cabalístics i un petit
bust del Dant, en bronze. Uns cortinatgel
de vellut negre deuen separar la cambra de
Palcova del costat. L'habitado, en conjunt,
no té res d'extraordinari. Es com totes aque
Iles habitacions on els nostres avis rabien
al que els anava a demanar la má de la
ifilla.
Se separen les cortines, i apareix Madame
Albany. Naturalment, és la mateixa senvora
que el dia abans ens va assegurar que "Me
dame Albany era foro de Barcelona. La pre
séncia de la senyoreta que ens acompanya
ha dissipat el darrer dubte de la rhculam,
que ara ve a saludar-nos amb un somriure
que se li desfá per tots el sacsons de la cara.
ens

parigyN'tiabiltació,

La consulta
Per començar, la senyora Albany agafa
el mussol dissecat de damunt la taiila i se
l'enduu cap u darrera les cortines. En re
aparéixer, ens diu :
Ja am permetran de que hagi tret aque
lla bestiota. Aquí venen malta gent incré
dula i de poca cultura, i, naturalment, per
.posar-los a to, s'ha de fer una mica de nzise
en escene. Vostés, fan cara d'intelligents, 4
aquest mussol, ja ho saben, no ens hi fa cap
falta...
Mme. Albany, que el dia abans ens hada
parlat omb un castellá primor6s, avui ens
parla amb un catalá igualment perfecte. No
obstant, la macicen és francesa, fila de Tou
louse.
—Tinc malta facilitat per les Ilengües
1s
ens diu
Parlo igualment
per aixó que tinc aquí aquest bust del Dant.
Cap vespre me'n vaig a dormir sense Ilegii
abans el meu trosset de Divina Comedia.
Fa una caricia al gat, i reprén :
Els preus de la casa, són: cinc pessetes
consulta, oompreses les cartas i les ratlles
de la má. Si hom vol solament les cartas,
costa tres pessetes. Tinc també establerts uns
abonaments costen vint-i-tres pessetes el
—

—.

Veeus...

—

—

*

*

*

Hem pagat, ens hern despedit i alomas de
travessar la porta preguntem :
—Com és que ahir no ens va voler rebre?
Mane. Albany ens mira somrient,
Sembla mentida que m'ho demani.
L'any passat Ntaig tenir un disgust molt
gros... Estic una mica escarmentada, sap?
I com que vosté no tenia gaire el tipus de
venir de bona fe...
A baix, a la porta del carrer, el jove que
de vegades es posa fet un liad, encara llegia
Le pumal.
Josrr ARIA. PLANES
—

Agincia

exclusiva per

a

la venda de

MIRADOR
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L'APERITIU
Ocupació americana. —La primera ve
gada que vaig veure soldats americans
gran ramat era en els primers temps de l'o
cupaoló del Rhin, després de la guerra. Els
americans estaven destacats
Coblenz, i de
tots els soldats d'ocupaoló eren els únics que
havien perdut el plec trágic, una mica ran
cunios, de la guerra. Els anglesos, per exem
pie, es passejaven pel territori alemany com
faisans glaeats, indiferents ; hi havia algun,
en

a

oficial que

semblaxa

una

pantera amb els

bigotis pintats d'or. Els francesas, amb
aquell vestit blau brut, tejen una mica d'olla,
perh
perdien un reflex agre i transcen
dental a la dentadura. Els americans, res de
tot airea, anaven dintre els camions com es
tives de ninots de llana, amb les galtes ta
no

Hades per unes grans rialles sense ni una
ombra de ved. Es eassejaven pels molls del
riu, mastegant una goma inacabable i
duent penjada a cada brag una noia indí
gena, rossa, generalment pigada i amb el cor
de mal. Aquestes noies indigenes parlaven
deis arnericans («die Arnerikaner») fent uns
escarafalls dolcissims, com si es tractés d'u
Ris.
que els haguessin portat els

neesjoguines

L'herba de les vores del Rhin, sobretot en
els indrets de les casetes de banys, quan es
feia de nit, es tornava camp Iliure de tots els
esports de l'amor.
Aquests americans tan infantils cometien
profanacions irreparables. Una d'elles era
omplir un vaporet deis que anaven riu amunt
i riu avall, ficar-hl una gran orquestra de
jazz, i engegar la máquina, fent voleiar cin
quanta banderes amb les estrelles més blan
ques 1 més narres del man.
Les banderes i els crits americans obliga
ven a trontollar totes les Ilegendes del Rhin,
totes les ruines de castell fabricadas a la
casa Bayer per fer Morar les senyores que
dormen amb un gos policia negra, aorib un
revólver sota el colad i amb un drama de
Strindberg sobre la tauleta de nit.
Conrad i Malag.a.
Ara els marinera
americans de la Rambla també em fan l'e
fecte d'una ocupació. Peró només ocupen de
terminades zonas de beguda, de temps
d'espai. Les zonas de beguda que ocupen
.amb més preferéncia ah-1 les ampolles de vi
de Málaga, com rnés &le i trnés espés millor.
Aixó no es compren parqué el gust de la
beguda, segons els americans, és «l'extra
dry». ts possible que amb el temps que dura
la llei seca sels hagi pervertit el gust, i ara
el seu instint infantil els tira de cap al ca
ramal.
L'espai preferit per l'ocupado americana
és tot alió que per-taray als marinen per dret
propi i decoratiu : cabaret, prostIbul, café o
taverna, peró sobretot els bancs de la Ram
bla i les cadires metálliques.
Fins a les cinc, fins a les sis del mati n'hi
ha que hi donen i que s'hi e.stiren.
Entre els nois de color de codony escali
bat 1 de color de bacallá a la biscaina, hi ha
algun negre o algun verd oliva pur aanb to
tes les inflexions de boca de les illes del Pa
chfic. Alguns duu bigoti negre i tot ; aquests
mariners colonials fan pensar en els vaixells
de Joseph Conrad. Peró és un Conrad ai
gualit, destenyit, sense gens de malicia ni
dolor, un Conrad dolg com el vi de Málaga.
-

Galls de combát.
Aquests mariners
alts, amb el cos tubular, amb la marinera
cenyida als ronyons, i sobretot amb aquestes
carnes tan llargues i aquests bragos com
unes ales cansades, erra donen una reminis
céncia una mica vaga si es vol deis galls
de combat. I és curiós que un gall de com-.
bat amb les seves cuixes desproporcionadis
simes i plomadas, amb el tórax com una
-

proa de vaixell carregat de tempestes, amb
aquella cara que té de senyora tnsta i indi
ferent, i amb el bec humit pie de coses va
gues, m'ha fet pensar sempre en un mariner
aanericá.
L'altre dia sortien uns xicots de J'esqua
dra yanki de cal loan de la Rambla; eren
més cenyits de ronyons, tenien les carnes
encara més 'largues que els altres, sembla
ven encara molt més galls de combat que
els que dormien a les cadires.
Havien begut vint-i-cinc ampolles de man
ganilla, havien sostingut un combat aanb
l'alcohol com uns veritables galls, deis de
millor raga. Un d'ells, pobret, en arribar al
mig de la Rambla no pagué Inés, es va
doblegar de carnes i el seu manager invisible
va tirar l'esponja a dues passes del monu
ment de Colom.
Els dos que encara anaven drets
car
regaren a coll, i se l'endugueren carni del
port. Aquest pobre goll de coanbat no havia
pogut resistir les ganivetades de l'alcohol i es•
desinflava mansament amb el cap sota Pala.

JosEp

MARIA

DE

SAGARRA

Aquest

BARCELONA

número ha estat
passat per la censura

—

semestre.

VIATGES

Abonaments?

Sí, no se n'estranyi. Es tracta de gent
que no fan un pas sense venir a demanar-me
consulta. I no es tracta pes de pelacanyes,
no s'ho pensi. Entre els meus clients hl tinc
gent conegudfsima a !Barcelona. Ara mateix
n'acabo de despatxar un, que si vosté l'ha
gués vist...
naturalment, deu tenir molta
f eina...
Ai, no me'n parli! Rebo un promig de
seixanta persones diáries. I si vosté sabés
les que tinc de despedir per falta material
de temps...
Tot seguit Mane. Albany es posa a la
feina :
Qui vol venir primer, vosté o la senyo
reta?
La sessió comenca per un servidor. M'as
sento davant la madam 1 aquesta eso diu :
Dongui'm la aná esquerra.
Obeim, naturalment, i la senyora Albany
es posa a llegir en la nostra má como si

Rambla

—

—
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MIRABDR
NOTES ANGLESES

Sobre la confian
Fa tres anys, en arribar a Anglaterra, re
bien una impressió de maltianga per part deis
anglesos respecte als estrangers. Quan entra
veu als bastiments de l'estado de Dover—su
posant que haguéssiu fet aquesta ruta—us sor
prenien des rétols cnie mig partien els viat
gers recent desembarcats: Britiskers, Poreig
ners. En cap altra frontera no havíeu trobat
una sembhuu distinció entre nacionals i es
trangers i, naturalment, us sorprenia.
havia
gents que hi vejen una mena d'ofensa, i mig
s'indignaven tot rondinant o feien algun co
mentari humorístic.
Després, aquesta distinció ha desaparegut.
El visat del passaport i l'interrogatori a qué
éreu sotmés, tenen lloc en el vaixell, durant
la travessia del Canal. També aqueix interro
gatori és, com a regla, privatiu de l'entrada
a Anglaterra.
Sois excepcionalment té lloc en
altres Dabas de l'Orient o Europa. Us pre
gunten qué aneu a fer a Anglaterra, quant
de tomps penseu estar-hi, si hi heu estat al
tres cops, etc. En acabat, consulten, de vega
des, un volum que mai no hern sabut com
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pendre qué

era.

Un cop heu passat davant del
Officer, sembla com si la vostra
gués canviat. El vostre contacte
glesos debuta arnb la 'constatado

Registration

condició ha
ami) els an
d'una mal
fianga; pero a partir d'aquel' moment trobareu
Avint, a vostre pas, fets molt significauus,
que i.
com la vida anglesa és
bastida damunt d'una base de confiança mu
tual.
Ja en atracar el vaixell i ésser envait pels
mossos i mariners, que davallen com a micos
per la passarella, tindreu la sensació molt viva
que, en aquest aspecte de la confiança, beu
entrat en un món diferent. Mostraren a un
mosso els vostres bagatges de má: gairebé sen
se aturar-se,
es
fará cárrec de quins son;
as dirá,
tot senyalant-los, el seu número; us
donará una placa on consta; us dirá que ja
poden anar cap a la duana, que ja l'hi tro
bareu ; i fugirá tan de pressa com ha arribat,
sense pendre els vostres bagatges. Dubtareu
una mica abans de deixar-los abandonats en
mig d'aquella gentada. Pero acabareu per de
cidir-vos: si eonsulteu algun altre mosso, en
veure que ja teniu la placa numerada, us re
plicará que ja podeu marxar cap a la duana.
Efectivament: allí trobareu el' vostre mosso;
i, si no hi és encara, no trigará a presentar-se.
'En arribar a Londres us será oferta una
altra mostra de confiança. Vós mateix de
signaren al mosso quins són els vostres ba
guls : els obrireu davant deis duaners—la dua
na de
Dover ha estat solament per als bagat
ges de má—, us els carregaran en un taxi i
sois al moment de passar la reixa de l'aduana
—els taxis són dins les andanes—un policia
controlará si el vostre butlletí correspon als
bagatges que us emporteu. Aquest control,
pero, desapareix dins Anglaterra: és exclusiu
per als viatgers que arriben del Continent
viatgers que tenen, segons el costum conti
nental, butlletins de bagatge. Si prosseguiu la
vostra ruta Anglaterra endins, observareu que
el mItode de facturació s'ha simplificat en
gran manera: i aquesta simplificado s'ha fet
damunt una base de confiança: confiança en
els mossos i confiança en els viatgers. Res de
butlletins, ni de tabas, ni de resguards. El
mosso que
us ha pres els bagatges, en arri
bar a l'estació, us hi enganxa el retolet de
destinació, us els pesa (si creu que hi ha ex
ces), us els porta fins al furgó, us indica el
'loe on els colloca, i res més. En arribar a
l'estació on us dirigiu, aneu personalment al
furgó, designeu quins són els vostres baguls
o
les vostres maletes, i, sense cap altre re
quisit, us són lliurats.
Aqueixa primera impressió que rebeu en el
viatge d'entrada a Anglaterra, no fa sino afer
mar-se en els dies successius. L'endemá de la
nostra primera arribada a Londres varem anar
a la Westminster Bank, per tal de cobrar
un
xec. No era cap xifra exorbitant, pero
tampoc no era negligible: varem restar asta
rats : ens van pagar sense ni tan sois fer-nos
mostrar el passaport! Després, en els tractes
que várem tenir amb les banques—a Angla
terra no hi ha gairabé manera de viure sense
tenir tractes amb les banques—varem trobar
ocasió d'admirár-nos sovint, i de neguitejar
nos algun cop, davant deis seus procediments:
sois a base d'una bona fe absoluta i d'una
exactitud perfecta es concep la manera com
són portades a Anglaterra aquestes qüestions.
Vet n'aquí alguns exemples.
Els comptes corrents són duts mitjançant
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pass-book,

Les bancleres deis Inválicls
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donar una explicado, en opinió seva,
completa. L'explicado, pero, ens va deixar
nos

tan
en

"Jo
pass-book

cara més admirats.
va dir-nos—el

envio per corren
i la quantitat que
vull ingressar: l'endemá rebo el pass-book
amb la quantitat inscrita". El seu procedi
ment delatava, dones, una confiança més: la
confiarlo, en el servei de correus.
Vet aquí un altre exemple:
Vaig voler traslladar el meu 'compte cor
rent de la sucursal de Liverpool a la sucur
sal de Birkenhead. A Liverpool em van dir
que signés un taló, que ells ja hi posarien la
xifra representant l'actiu que donaria el ba
lanç. Vaig signar, doncs, en blanc. Si hi ha
gués hagut alguna errada—ja no adtneto cao
filtració de mala fe—hom podia presentar la
meya signatura proclamant que la quantitat
que havia tret de la sucursal de Liverpool per
ingressar-la a la de Birkenhead era aquella i
no
cap altra.
En fi—per no allargar aquests records ban
caris—una vegada a West Kirby, petita lo
calitat on vaig habitar alguns mesos, vaig
anar
a la banca on tenia el compte corrent,
per ingressar-hi un nombre de pessetes. Calia
fer el canvi. No sabien el canvi del dia.
L'havien de consultar a Liverpool. En 'loe de
fer-ho tot seguit per teléfon, va dir-me que
farien l'ingrés l'enderna. Van guardar les pes
setes i no me'n van donar cap rebut
Cada vegada que em trobava amb algun
d'aquests casos, sortia de la banca entre ad
mirat i inquiet. Pero, constatant que tot nava
com
una seda i amb una exactitud matemá
tica, vaig acabar per avesar-m'hi.
Vet aquí exemples d'un altre ordre:
A la Universitat de Liverpool, des deis
primers dies, em va cridar l'atenció el fet
de veure pels passadissos i les escales, arram
bats a les parets, alguns petits bags,'mena de
carteres (no massa dissemblants a les deis
nostres collegials) que molta gent porta, a An
glatera, així homes com dones, per dur-hi
no sois els 'libres, diaris, documents, sino
també els estres més diversos. Recordo, per
exemple, que una vegada, al tramvia, una d'a
queixes carteres es va obrir de sobte, amb
gran i silencios escándol de tots els passat
gers i amb álgid avergonyiment de la floja
que la duia: entre les coses que li'n van catire,
hi havia una fina i coquetona camisa de seda
blava, que jo, assegut un moment abans da
vant d'ella i havent-me ja Ilanlat impetuosa
ment als seus peus, vaig haver de recollir i
de tornar-li, sollídt, mentre em venien a la
memoria la- fundado i el lema de l'ordre de
la Jarretiére, i mentre ella .esdevenia verme
Ila i torbada arravatadament Honi soit qui
mal y pense.
•

Aquests bags, dones,

pels

eren

Tardor serena i 'opulenta... La terrassa del
café bullia amb el traüt duna generació bi

garrada.

de 'libre on, com a les
nostre llibretes de les caixes d'estalvis, són
anotats els ingressos i les sortides. Pero a
diferencia de les esmentades llibretes, el pass
book no us és mai despatxat immediatament
com
no sigui
que invoquen alguns motius de
pes—, sitió l'endemá d'haver-lo dut a la ban
ca.
De manera que feu l'ingrés i no us do
nen absolutament cap comprovant d'haver-lo
fet. Prou fan constar en una papereta im
presa la quantitat ingtessada. Pero aquesta pa
pereta sou vosaltres qui la signeu, i són ells
els qui la guarden.
Varem manifestar, un dia, a un amic anglés,
la sorpresa que ens produia aquesta manera
d'actuar. Ell ens va explicar la manera com
eh l procedia, satisfet probablement de poder
un
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abandonats així,

propietaris, als passadissos de la
Universitat Calgué que la direcció hi posés
uns retolets, durant uns quants dies, pregant
de suprimir aquest costum. "Es que ha pas
sat alguna cosa?", va.ig preguntar, tot al
ludint discretament a alguna possible desapari
ció ".No, pero podría passar", em van res
seus

pondre.
A la Universitat mateixa, hi ha les Biblio
teques especialitzades, on no vetlla cap oficial
i on.els estudiants prenen els llibres amb tota
Ilibertat, no solament per llegir-los allí, sinó
també per endur-se'ls a casa. El mateix podem
dir de la Biblioteca general, amb la sola di
ferencia que ací hi ha bibiotecaris, que no
s'ocupen, pero, de vosaltres, si no és per ser
vir-vos els 'libres que no figuren a la biblio
teca de má.
De tota manera, allí on la confiança anglesa,
se'm va presentar en una forma més colpi
dora fou en un hotel, a Keswick, a la Con
trada deis Llacs. Era un hotel força gentil,
molt beninstallat.Un cop vaig ésser a la meya
cambra, vaig, naturalment, voler-lá tancar: la
datt .no era al pany i no hi havia ni balda,
ni piu, ni cap altra mena de tancador
—He u oblidat de donar-me la clau—vaig
dir a la cambrera, com aquell qui creu dir
la cosa més natural del món.
Per6 les meves paraules van produir-li una
indubtable sorpresa.
—Clau? Oh, no, no n'hi ha pas—va fer.
hi ha alguna cambra que en té—va
afegir una altra cambrera que s'havia acos
tat, encuriosida—; pero sois alguna.
—I, llavors, cem es tanquen les portes?
La sorpresa creixia visiblement. A la fi,
•una d'elles va fer, tranquillitzadora:
—Oh, no, aquí, en aquest hotel, no hi ha
res a temer!
Vaig dormir asossegadament, en calma: com
el llac de Derwentwater, que m'era a la vora.
FERRAN SOLDEVILA.

Mestrestant, la

conversa

va, ágil, sobre el
de café, inestable

deis amics llisca

pla inestable de la tauleta
perqué tractava de seguir,
diferents pressions digitals, la to

a

l'itnpuls de
nada de L'Emigrant i la d'un tango de moda
que simultanejaven a poca distancia uns mú
sics ambulants. L'aire era tebi i els pulmons
l'aspiraven amb la pols venerable del subsol
esventrat i les emanacions de la benzina.
Sense més ni més algú exclama:
---Boa temps per anar a París!
—Amb la delicia de les primeres pluges
tardorals I
—I la de trepitjar carrers intactes I
—I la de cneuar places definitives I
—I la de veure un nuvolet al cel
—I la de trobar francesos a to
Així va preparar-se l'ambient necessari a
una d'aquestes escapades a París que els cata
laos practiquen des de fa més d'un segle
tan sovint com poden.
Tornar a una ciutat matisada com París o
Viena val més que anar-hi per primera vega
da. Tornar-hi amb algún atnic a qui cal ini
ciar té un ends irresistible. Es ciar que trac
tant-se de París aquest gust esdevé cada día
més difícil. Qui no ha estat a París? Calla,
dones, aprofitar amb altres circumstáncies fa
vorables aquesta circumstáncia excepcional.
Ara que la satisfacció d'aquesta petita vani
tat, com la de totes les vanitats, té els seus
inconvenients. El que coneix íntimament una
gran ciutat es decanta a refer el seu itinerari
personal, el deis seus records i petites des
cobertes, un itinerari misterios pie d'allusions
intelligibles únicament per a eh. El que hi va
per primera vegada no es vol deixar perdre
les meravelles catalogades al Baedecker o a la
Guide Bleu. D'una manera general l'iniciador
cerca la companyia evocadora del viure quo
tidia, els carrers estrets, les places recollides,
les avingudes cordials, mentre l'iniciat es frisa
per les perspectives enlluernadores, els grans
monuments histories i pateix sobretot l'obses
sió de les altures, Quan troba un campanar,
una torre o un turó s'hi enfila inevitablement.
La intelligéncia dones, entre aqwests dos tipus
de "flaneur" es difícil i només s'aconsegueix
a costa de concessions i sacrificis mutus.
Un día, quan després de totes les aseen
sions fácilment imaginables ja començaven a
planejar, meresqué l'aprovació general la idea
de visitar algunes de les construccions del se
gle xvil, obra deis grans arquitectes francesos
Mansard, Lepautre, i Cottard que hi ha es
campades per París. Passaren per la Banca
de Franca. antic HOtel la Vrilliére, no obli
daren els Hotels de ,Chalons-Luxembourg,
Beauvais, Aumont i Hollande, esmerçaren unes
guantes hores a Val-de-Grace i al Carnava
let i deixaren per a l'últim el plat fort deis
Inválids. Qui no coneix els Inválids? Ni tan
sois cal haver estat a París. N'hi ha prou
amb ésser suscriptor de L'Illustration fran
•

•

çaise.
A mesura que segulem les sales atapddes
amb les desferres de gairebé toles s gratis
batalles que hi ha hagut, ens colpia respecta
ele de les pobres banderes desllustrades, im
mobils, estratificades, clavades en els angles,
tancades a les vitrines, "la gran pietat" que
deja Barres, de les banderes airoses convertí
des en objecte de museu. Coloraines. que ha
vien fascinat l'esguard d'homes de totes les
terres i de totes les epoques, presidides per
la bandera deis tres colors, la que Lamartine
volgué conservar a França i que havia fet
sota la Revoluci6 i l'Imperi la volta al món.
Per qué aquell día ens fixarem fins a l'ob
sesssió amb les banderes? No us ho sabria
dir. Devia ésser un pressentiment. N'hi havia
de totes menes, des de les conegudes i fa
moses fins a les més humils i ignorades. Les
blanques amb la flor de lis, les deis mamelucs
d'Egipte, les deis highlanders d'Esc6cia, el
petit estendard deis cornamusaires d'Irlanda,
les de les grans i les de les petites nacions,
les que havien estat Ileugerament deteriorades
pels trets de l'arcabús i les que havien desfet
les bombes deis aeroplans.

Les vertaderament curioses eren les més ve
Iles i les més noves. Les que havien rebut
deis segles el dret d'estatge en el gran tem
ple de les banderes i les que tot just se l'aca
baven de guanyar... El Director del museo
haría decidit que les velles es guardarien a la
planta baixa i les noves al primer pis. Per
aixe a la galería del primer pis i a la banda
d'Occident, en el replá que dona accés a les
sales de Gallieni i de Petain, figuraven totes
Juntes, ben acoblades, les banderes de les le
gions estrangeres que havien caigut als camps
del Mame, del Somme o a les trinxeres de
Verdun. Ni eren totes, fins alguna que seria
difícil de veure en les mateixes terres d'on

provenía.
Estrany destí de les banderes I En
les
de

veure

guardados com relíquies precioses, sembla
primer antuvi que l'honor més alt que pot

bandera és el de tenir un lloc
Q una
els Inválicls. I aixo potser sigui veritat
per aquelles banderes que atnb sort o amb des
gracia han provat de donar la volta al món.
Tanmateix n'hi ha d'altres que fa tristesa de
veure-les, només, en un replá deis Inválids.
Els minyons que les portaren i que caigueren
sota Ilurs plecs al Mame i al Somme pensa
ren en un altre destí per a la bandera i no
voldrien l'honor de tenir-la als Inválids sense
el dret d'hissar-la dalt del nuls en tornar a
escaure
en

casa.

Per aixó, quen les ombres etwaien el vast
recinte en els ulls deis amics brillava la temp
tació d'arrabassar una d'aquelles .banderes, la
més desplaçada de totes en aquell feix de
banderes victorioses, de tornar-la al sol i al
vent de la seva terra i de cridar ben fort a
la gent:
mireu-vos-la bé!
Jome ORS.

L'integrisme d' "p1 Matí"
Les doctrines d'El Matí van perfilant-se
de mica en mica. Bis que esperaven que
seria el portaveu del catolicisme liberal (libe
ral en el sentit de determinats sectors del
catolicisme francés o belga) s'han equivocat
de mig a mig. Com si la nostra atmosfera
no fos prou enrarida quant a cohibido de
Pexpressió del pensament, aquests senyors
d'El Matí, an'tb el canonge Cardó al davant,
donen un dia i altre Ya nota de la máxima
intransigencia. Un pas més i tindrem Pedi
do catalana d'El Siglo Futuro. Només fal
tava aixo.
Segons el canonge que s'autoanomena an
ticlerical, sembla que ens trobem en el camí
que la «bona premsa», o sigui la catblica,
arribi a ocupar la «posició normal i céntrica
que de dret li pertoca en aquest país» i que
Paltra premsa, o sigui la «mala premsa»,
quedi recluida a una «clandestinitat práctica».
Aquesta defensa de la religió per la seva
oficialitat (altrarnent no compendríem qué
vol dir aquest dret de la religió sobre el
país precisament), és admirable, per

neocsttare

fAra, que cal observar que El Siglo Futuro

defensant aquests principis i condemnant la
«mala premsa» durant anys i panys ha acon
seguit una posició no gaire brillant i que
s'assembla molt a la clandestinitat práctica
de qué parla El Mati.
La ploma guerrera del canonge pot seguir,
si li plau, aquest camí d'intolerancia i ja
veurá com aviat arribará a la clandestinitat
que desitja per als seus adversaris.
*

*

*

Continua el canonge proclamant el mono
terme del día
de la moral a favor
de la Religió Católica i després d'atacar la
instituci6 del Rotarv Club escriu :
«Pobra humanitai si havia de refiar-se deis
mestres laics de la moral. Plató aconsellav.a
matar els infants esguerrats. Séneca reco
manava el suicidi. La pederastia (perdó) era
práctica i doctrina entre tots els moralistes
grecs i Ilatins.»
Pobres clássics. A hores d'ara tots deuen

poli

—

—

cremar.
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La plaga
del futbol estiuenc
Estera a començaments de juliol, el sol
bat al seu pie i amb tota la fúria canicular.
pero no és pos obstacle perqué continuin
anunolant-se partits de futbol els diumenges
i dies de festa. Heus aquí una qüestió
que
no
passa any que no es plantegi, a la qual
tothom no s'assoch amb entusiasme, per?,
que també no es deixi de complir amb tanta
meticulositat, com és l'abolir l'espectacle fut
bolístic durant la temporada estival.
Aquest punt és una demostrado del con
cepte tan estrany que existeix de Pesport a
casa nostra ; i no •és pas
preoisament d'avui.
Ja fa uns quants anys, al camp antic del
carrer de la Indtístria hi llagué qui va etn
pescar-se el futbol nocturn perqué els socis
(aleshores no eren más que quatre o cinc
mil) del club blau grana passessin pláoida
ment les vetlles a les costelles deis infeliços
jugadors que ningú volia adonar-se que es
desfeien com candeles ; en la práctica, el sis
tema va fracassar no sense el més viu sen
timent del soci que parqué paga tres o qua
tre pessetes al mes, es creo que al jugador
li és exigible el continuat esfom que se li
fa donar en aquest país,
De la manera amb qué es porta el futbol,
hom diría que més que fomentar la cultura
física, el que aquí es persegueix és •rebentar
l'especie humana.
Se'ns objectará que per part deis clubs
importants avui només es juga per acabar
la competido de Lligues, aquest concurs que
ha tingut el do de treure gran part d'inte
rés als campionats i que quan ha començat
a jugar-se, ha fet avorrir tothom. Pero horn
es demana si l'interés d'un concurs que
no
interessa a ningú, és equivalent a la salut
d'uns homes, als quals evidentment es fa
jugar per foro, sota un clima impropi i
quan ja porten damunt l'esquena l'esforç
continua t de so partits pel cap baix.
Hem dit abans que es continuen anunciant
partits de futbol, ço que no vol pas dir pre
msament que es jugui a aquest esport. Les
cares estirades dei s espectadors que sortien
de Púltim Barcelona Espanyol ho palesaven
ben bé. Amb la repeticiO de semblants par
tits, només s'aeonseguirá matar aquesta ga
llina deis ous d'or que ve essent el futbol
d'ençá de la post-guerra. Els qui en Ilurs
comentaris de dilluns es mostraven tan se
vers amb els jugadors, haurien de tenir,
abans que tot, el suficient criteri de no de..
manar peres a l'olm. Si nosaltres, els qui
anem
simplement d'espectadors, busquem de
seguida Pombra de la tribuna, no sé qué po
dem anar a exigir als infeliços que han de
fer-s'ho sota un sol de plom.
Es evident, pero, que l'estiu ha estat quasi
sempre un enemic del futbol. Anys enrera
s'estilitzá entre els jugadors de primera ca
tegoria l'anar a fer «bolos» pels pobles. S'ho
felen pagar espléndidament. Recordo de v.iles
que rebutjaven una companyia de comedia
catalana perqué la tarobaven massa costosa
i pagaven, en canvi, un Piera, un Sanxo o
un Samitier el triple del que els hauria cos
tat tot el quadro escénic plegat. Qualsevol
«as» d'aquells dies tenia, a més
a més,
els
seus compromisos i generalment exigia en
contractar-se ell, que també hi anessin els
dos o tres seus companys per als quals es
•

-

tipulava

tractes.

La déria de
bolístics porta

veure actuar

als

«asos»

els

turna a succeir seanpre en aquests casos. En
certa ocasio, a V
els de baix aconsegui

el compromís d'un famós element de l'e
quip campió per al partit de festa major.
Els de dalt, en veure aquell nom clavat als
cartells, maniobraren amb tanta diligencia
que 48 hores després també se l'anunciaven
per al seu partit que havia de celebrar-se a
ren

la anateixa hora que el deis altres. L'emo
ció que el fet va produir en el poble, és fácil
d'imaginar. El jugador va ésser cridat da
vant de dos representants de les parts inte
ressades per tal d'arranjar l'afer. «Yo venir
Espana para ganar pesetas», era la única
cosa que replicava. Ehl jugava per Púltian
que li oferia major quantitat. No recordem
com va acabar la cosa, pero ens sembla que
per a evitar efusions de sang, se li va in
dicar que el millor era que s'abstingués d'a
nar a V
ni pels uns ni pels altres.
Els «bolos» varen acabar-se aviat, davant
els abusos deis qui es llogaven, perb sobre
tot, perqué va comprovar-se com els juga
dors, arribada la nova temporada, que era
l'hora de sirgar de valent, es trobaven ex
haurits, desfets i sense energies, grácies al
que s'havien prodigat durant la temporada
de festes majors i que per a ells era la de
les vaques grasses.
Són els clubs en primer termo els qui hau
rien de convencer-se que van contra Eurs
propis interessos aanb les actuacions estivals.
Si la condició humana deis protagonistes dels
partits no els commou gaire (qui sap si com
a contrapartida a les exigéncies de qué els
clubs son molt sovint víctimes), almenys,
que ho considerin sota un punt de vista me
rament egoista, puix ja que tothom reconeix
la petulria de jugadors de futbol, ens sembla
que hauria d'ésser elemental tractar de re
servar-se les disponibilitats en tot el que fos

possible.
De totes maneres, ja ens fem cárrec que
tot alta) és predicar en el desert. L'exernple

el dona el fet que si el Barcelona l'any
anar-se a cobrir de gloria al
Plata, enguany l'Europa pensa fer reposar
els seus jugadora amb una «tournée» per les
Canáries, durant els mesos de juliol i agost.
La rao amb qué generalment es pretén
dissimular aquesta mala acció, és la de do
nar una temporada de descans i de plaer
als jugadors, quan en el fons no van a bus
car-se més que unes pessetes.
Ara que aquestes av,entures acostumen a
acabar sense quartos, sense Orla i amb els
jugadors estragats. Tot un ideani esportiu
per als grans clubs de futbol.
ens

passat volgué

Aleneu Poiyfechnicum
Conferencies que seran donades aquest mes :
Dia 5.
Jasep Maria de Sagarra : Els
drets i els deures de la literatura.
Dio g.
J. Puig Pujades : A l'entorn de
«La Dama de les Camblies».
Día 12.
A. Pi Sunyer : El valor de la

VICENTS BERNADES

—

—

-

Dia 16.
L. Cervera : Panait Istrati.
Dia 19.
Daménee de Bellanunt : Les
dues grans revolucions d'Europa.
Dia 23.
Joan Casanelles : La Societat
de les Nacions i el problema de la Pau.
Dia 26.
Jesús Maria Bellido : Siluetes
d'homes de ciéncia, catalans.
Dia 30.
Xavier Regás : Nacionalisme i
Internacionalisme.
—

—

M. Raimond Poincaré ha acabat la seva exposoció prévia.

—

—

fut

pobles uns afanys de
competencia enormement ridícula, com acos
en

Nota.
Allusió a l'informe de Poincaré davant les Comissions
ha durat sis dies, sobre la qüestió deis deutes.
—

(Candide.)
Parlaanentáries, que

Jaume 1,

I

—

Teléfon 55655
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MORAL

LA

Conte inedit de JOSEP MARIA DE
L'época
seida de

-de
l'esperit

la »ostra existencia mes pos

Com

magia, més plena d'aven
desconcertants, més sacsejada de bru
ealitat poética, s'escau invariablement en
aquells anys que tot neda 1 es gronxa dintre
el verd de pésol de la puerilitat. Com mes
endarrerida és l'época aquesta, com més in
fant és l'infant, mes en contacte viu la nos
tra Anima amb les escates de les estrelles,
amo la 'lengua 1 el paladar de les flore,
amb els gemecs de lee pedrea ,'preeioses,
1 amb les barbes espectrals que raspallen
l'esfera deis rellotges de sol. Si un poguée

es

va

produir

en

mi la "realltat'

en

por d

RIMES I VERS LLIURE

SAGARRA,

ala poc habitada d'una construeefis
bastant vella, tot es ressentia d'humitat,
El conveni era fet a mítges, no
hen bé seeur de res, ni sabia •ben estava
bé
les circumstAncies del procés; encara tetes
que
la cosa era completament nua
d'heroleme,
encara que tot plega": era una mica
canalla,
no deixave de tenir les seves
quatre plomes
d'aventura 1• la lamentable innocéncla del
protagonista hi posava una capa vermella
de bona fe.
Després. de l'espera 1 la consciencia que
un borne podía tirar al dret, vaig
arribar
a la porta que condufa a l'habitado
sonic
fiada. Pera a mig corredor, la presencia
alestiores "realfssima", de la Moral em va
aturar les passes. Fins cm fa l'efecto que
aquella dona de "carn ossos" va articular
mítja dotzena de paraulea, jo no puc recor
dar quince éren, perh 1f record» el so per
feote d'una Veu humana, aquella veu un
si
és de reidll que gastava la Macarrona en
ele moments de paroxismo.
No cal dir que en la época .de la meya
vida que va passar aquest fet, la mejor
part del citen contacte amb el món mAgic
1 sobrenatural era inexistent Només
que
tímida; deixalles precedien el Ineu somni, 1'
malgrat abffi; la preséncia de la Moral era
més viva, mes de deba que mal ; el soroll
deis seus enagos emmidonats Pela com una
llengua neo. que Ilepés les rajolet
Es eyident, que les coses es resolen en
el moment de més acumulado d'obstacles.
No ene prenem seriosament un problema
fine que .aquest problema 'es fa irrespira
ble, o ene fa Irrespirable l'aire. Aixil deu
ésser sena dubte l'explicado del que jo vaig
ter aquella tarda del mes de setembre.
Valg recular primer de tot, 1 aleshores
ere va venir a les oreaos una tosseta car
regada de malicia que havia dehtat ánar
la nota dina de la Seva cambra. Acuesta
tosseta podía dir moltissimes coses, jo la
vaig trobar simplement
Iiespec
tre perb, més ben dit la persona de carn 1
ossos, no es movía del mig del corredor,
1 alee:llores jo vaig anar a la meya cembra
deddit Decidit a acabar per sempre més
amb una cosa que em Illgava de bracos,
tant si era una obsessió de criatura com
si era una realitat
I aquí comenec el sien crim, 1 confesa)
que aquest acte, com
molts
actes sem
blants, només es produelxen amb un Irre
sistible esquer d'ordre sexual.
—En la meya éambra tenia entre altres co
ses una vena espasa que era del sien avi
1 formava part de l'uniforme de no sé qui
na rAncia ordre militar. Aquesta escasa, una
mica grotesca 1 pansida, tenia per?) la punta
una

palpable de la Moral? Abre és una mica di
Pian de precisar. Jo havia eentit la paraula
moltes vegades, 1 la meya malicia primaria
en va extreure un suc, pel sien es particu
lar ; d'aquest suc de la paraula, va venir la
imatge, 1 de la 1matge, la presencia, o la fe
en aquesta presencia real. Ara que aquesia
presencia al
principi apareixia amb una
certa vaguetat, a mesura que certes curiosi
tate es Pelen incisives 1 dolorosos damunt de
la meya pell, aquesta presencia de la Moral
era més plástica 1 es convertía en un ces, no
refer ele moments de la seva vida neto de
m'atreviré a dir en un cos absolutament hu
les picades d'aquella dos insectes truculenta
mit, Oró pele efectes de la por era igual.
1 disgustats que es dluen "definido" 1"cias.
Procuraré recordar algun cae concret : En
sificació", potser encara tindria argumenta la vella biblioteca de casa meya acostumava
per creare la faula gratuita que la nostra
a matar les hores remenant els llibres an
columna vertebral és capacitada per poder
des 1 embrutant-me de pols de cap a pene.
dur cates magnifiques ales d'Angel.
M'agradaven sobretot els llibres grana, amb
Malauradament ele recorcla d'aquesta épo
gravata a l'acer que representaven algun fet
ca son completament
esborrats, 1 ele pocs
Meterle; una certa ansiositat malsana em
que puguln restar-ne no ele donem cap mena
deeanteva a mirar-me unes 'lamines que re
d'importAncia ; la memada
aquest utilis
presentaven escenes de torments medievals;
sim gas perdiguer que ene grinyola vera el
contemplar aquestes lámina:: era per mí un
cor
era sorda en ele moments heroica de
veritable negult, pero procurava aguantar
la nastra vida. La nostra irreductible pe
me encara que a la nit aquella visló m'em
dantería fa que pensem amb un cert gust
brutés la son. Entre ele llibres, record() un
en la tarda que amb penes 1 treballa várem
gran missal amb imatges eratiquee, de lea
tradulr la primera poe.sia de Goethe; en
quals jo només d'un.a manera barroera 1
canvi no podem reportar res d'aquell dia
primAria hodia treure una mínima excitació
que amb penes 1 treballa vitrem donar les
cerebral. Jo sabía el lloc d'aquest volum:
quatre primeros passes sobre la terra, del
fins tenia present la prohibido de tocar-lo.
dia que várem apendre a caminar, 1 de cap
Si em„trobava sol a la 'librería, el desig
manera podem precisar les sensacione d'a
d'obrir el volum defés. era com una fricció
quell trlomf positiu.
d'alcohol sota les aixelles; per abastar-lo,
Si hem perdut dintre de nosaltres el rae
tenia d'enfilar-me a una escala de má, tenia
tre d'una breu existéncia angélica, podem
de fer una mica de force, hi halda el perfil
refer si mes no, aquells anys de por, de
de caure, hi havia sobretot el perill de ser
llitgrima
de lluita amb el món mera
sorprés. Aleshores era quan la Moral es
vellos, quan es produe1x en el nostre. esperit
presentava a la porta de la llibreria. Jo
conflicto dramiltic que val la pena.
Pela veure que no m'adonava de la seva
D'aquests anys ens en resta un agredok te
presencia ; una mica tremolant, m'enfilava
ta la vida, perb la sava force 1 el seu color
a l'escala, 1 estirava el volum, pera a míg
solen morir amb la primera camisa de seda
estirftr-lo les torees em mancaven, em fa
que topem amb el nas o amb pl primer cop
lleva el pon, delxava estar el volum cense
de puny de debó que ens acostumen a dlavar
acabar de treure 1 batxava rApiciament l'es
damunt de la boca.
cala, mort de por. Pera la imprbpia cosido
I ara no sé perqué, se m'acut un fet de
del volum deatava les meves intencions,
la meya adolescencia, 'que potser Muna suc
s'havia de reparar el mal efecto o vencer
ceit a moltes altres pereones com jo, perb
la covardia, i per fi triomfava, deixava el
que finto avul no mihe atrevit a confesser-lo.
volum damunt de l'alfombra, amb un cert
Es tracta del primer 1 ultim assassinat que
panteix malea obria la fehtuga coberta de
he comba des que soc al món. La historia
cubo, 1 aleshores la Moral m'apretava les
d'aquest assassinat mereix una certa pre
costelles 1 em relentia la respiració, una
parad&
suor a l'arre' dele cebolla 1 tot era inútil
Cal que digui primer de tot que jo, en ele
La presénda "positiva" de la Moral em
meus -temps de criatura, sentía una certa
privava de satisfer la meya curlositat; ter
repugnáncia per les idees abstractes; com
nava el volum al sea lloc 1 fugia de la sala
ele grana decoradora del Ren.aixement, tenia
deis libres amb una gran tristasa clavada
la necessitat immediata de donar color 1
al cor, amb una set especial que em donava
forma a aquestes idees. Res, tela de seguida
a la llengtin un gust de magnésia.
punxegiidfssima, i ailab l'espasti ale dite vaig
un nas, un barret 1 unes sabates especials.
Aquest, per exernple, és un cas que reeor
tornar sobre les meves pasees.
La Cultura, la Política, la Religio, el Cal
do coneretement, altres podria citar-ne d'es
La Moral s'havia acostat encara més a
tal 1 el Treball eren per ml unes senyores 1
tructura més Intima ; van barrejats amb
la
cambra prohibida, i jo. completament in
uns senyors, que jo me'ls imag1nava a la
les larves de color de rosa 1 de color de
cendiat,
vaig clavar amb tota la nieva for
meya manera 1 ele creava
un
domicili
verdet que decoren el desvetllament sexual.
fins ele atribula 110213 gustos especials en el
La presencia d'aquesta senyora inventada •ea l'arma que dula en el cor de la Moral.
Va catire a terra cense dir res, 1 en retirar
menjar 1 el beure. Una de les idees que més
per la meya por, cada vegada era més
m'obsesslonava, 1 que vaig perfilar amb tots
l'arma del pit vaig adosar-me que de la
més enganxada a totes les meves ac
ele detallets, era la idea de la Moral. La Mo
una gran quantitat de sena
ciona; algunes tardes de llulta positiva amb
ral era una dona vivent; tant he era per mi,
la intrusa implacable havien deixat un es
que •Vcitig arribar a sentir la seva presencia
tigma profund ale meas llavis. Mollee nits
Flfectivament aquell personatge creat per
real 1 fine la humida tebtor del seu ale. Com
a l'hora de sopar, amb ele ulls completa
la raeva por era un gran ninot tot ple de
vela jo a aquest personatge misferiós? )(he
ment térbols, intentava disslmular el con
serradures,, tot era inexistent, tot eren pu
passat molts anys sense'peder precisar ben
filete creixent entre la voluntat deis melle Issimes serradures...
bé aquesta visió; després
conegut algu
nervis 1 la voluntat de la moral.
Valg deixar l'espesa al peu de la porta
nes persones que han ajudat al sien record,
Perb tot aixb només són ele preparatius
prohibida 1 des d'aquell Moment la meya
1 una. sobretot m'ha reproduit la forma
per compendre una mica el fet extraordh
vida va donar un tomb absolut...
exacta d'aquella dona que en un temps va
nari que tinc d'explicar:
Ara pera dec explicar la part final d'a
viure embolicada amb tots ele meas actes
El que va provocar e sien crim és una
questa histbria. En sortir de la cambra
més intime 1 que jo la batejava amb el nom
circumstAncia vulgarfss1ma que es troba
recollir l'antiga espesa del meu avi, vaig
de la Moral. Aguaste persona, coneguda pos
gairebé en la histeria de totes les adoles
veure. que el ninot, o el monstre, o la Mo
teriorment, era una amiga bailarina de fla
Mieles del nos' tre país. Es tracta d'aquell
ral •havla desaparegut ; també havien• des
menc que 11 deien "La Macarrona". Un ca
moment, el primer, de coneixenea Integral
ben lluent, precios, emmarcant una cara amb
aparegut les serradures, perb la fulla de
diguem-ne bíblica
del cos d'una dona.
reminiscencies de cavan, sobretot els llavls
l'espesa, en la part de la .punta, era posh
Es un moment, és clar, que perdut en les
les dents, alxb feia que la Macarrona, en ele
tivament bruta de sang. Jo en la precipi
golfes de la nostra pedantería, procurem
moments d'entusiasme, el sen cant completa
treure-li tota mena d'importancia, 1 aval
tado del meu erice no m'havia adonat d'a
ment desllorigat fingués una consistencia de
día no és de boa te concedir-11 tet el grulx
quest detall importantlásim. Valg pensar de
renill. Una altra caracterlstica de la Macar
dramiltic que té per dret propl.
moment que tornava a ésser altre cop víc
rosa era el negre mate deis seus ulls.
une
Es desagradable, encara que es traed d'un
tima de la nieva por; que l'acer de la me
ulls sense gens d'Inunitat, completament ase
edoleseent que fa molts anys va morir din
ya esposa només halda foradat serraduras
sudo.
tre de mi matelx, haver de precisar detalls,
1 que aquesta sang era un producte deis
He de coefessar que el vestit de la Me
pera és imprescindible dir que aixa s'es
meas nervis tina mica tempestejats a
carrona n• era prectsament el mateix de la
quela al mes de setembre, que la dama era
seqüencia
deis esdeveniments...
Moral, encara que.el d'aquesta dalia imagi
una persona que vivia en aquella época so
Pera
la
sang existía, un examen detin
naria lambé tenia el seu puntet.de flamenc,
ta el mateix sostre que el protagonista, 1
gut va donar-me a entendre que es traeun flamenc més recollit 1 més inhospitalari.
que la seva condido era la d'equelles per
tava del liquid. dé les yenes d'una persona
sones que es dediquen a un treball manual
viva, vale tocar-la amb ele dite, 1 efectiva
modestament retribuit Si dignes també que
ment ele senyals vermells se'm marearen a
era una bellesa picant 1 confortable és pos
la pell. Aleshores vaig provar de rentar-me
leíble que no se'm cregui del tot, pera és
les mans i les taquea de sang no se n'anaven
Despatx: Cense!! de Cent, 308. Caves: Llansá, 11
Igual.
de cap manera... Él més curiés és que en
'Aixa era naturalment a la caiguda de la
tarda, una casa gran, passatgerament aban
la precipitaeló o la anglInla que. em doro',
donada, una relativa llibertat... Dues he
nava, invollintáriament les meves Mans ana
•es abans la cambra deserta de la nota
ven a parar a la cara, 1 els senyals ver
SelecteS ?los del SINDICA' AGRICOLA DE VILARRODONA
havia estat cruelment inspeccionada, m'ha
melle també es velen en una forma molt
Misteles, Ylnehres, Garnatxes I tota Musa de vine generosos
vía fet cArrec d'un seguit de detalle, alguna
desvergonyida en les meves galtes, os tot
Servel a domicili
repulsius altres excitante. L'olor de la
Teléfon 19414
a apuntar una mica de bor
cambra tenia un punt desagrada'.1e. Era
Aquella sang no se n'anava amb res, tot
el sabó 1 teta ele alcohols de qué disposa
tures
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MAURICI MAETERLINCK

Manuel de Montoliu amb raons
objectives
d'una gran força, va combatre
la rima

a

la pauta catalana.

anys

enrera

en

cesura

Deja,

que en catalá hi ha una monotonía
de

néncies degttda

La vida de les abelles
Maeterlinck és

vella en la
del moder
el seu nom era un deis més sagrats
1— suposem
deis que més devien indignar
els «filistins». Després, un discret oblit. Era
el Maeterlinck poeta el que assolí l'anomena
de seguida de l'oblit. De l'altre Maeterlinck,
el que ha estat dit fllbsof, ben poca cosa de
vía saber-ne la majoria. I és precisament
aquest darrer el seu aspecte més interessant
Maeterlink, en efecte, posseeix, cosa Goe
the, una universalitat d'esperit que el fa in
teressar per les ciéncies biológiques, sin?)
que de l'un a Peltre bi ha una gran distán
oia, cam a poetes 1 com a biblegs. No cal
dir quin triem, ni quasi que, deis dos Mae
terlinck, ens quedem amb l'autor de La in.telligebncia de les flor, La vida de les termi
tes i aquesta Vida de les
abelles que, tra
dulda por Cecili Gasóliba, ha publicat la
Biblioteca Literária de l'Editorial Catalana.
Aquesta preferencia no ens ve solament
d'haver gustat allb que Humboldt anomena
va «els diversos graus de fruido que oferei
xen la considerada de la naturalesa A
Pes
tudi de les seves Ileis», sinb la convicci6, per
sort adquirida aviat, que en les ciéncies bio
lbgiques hi ha un abisme entre l'observado,
i la comprensi6 del que s'observa ; en aquest
abisme caben massa conjectures i massa in
terpretacions, efímeres com tetes les teories

la igualtat de sonoritat de
l'e i de l'a i de .l'o i la
u
átones.
monotonia fa que la rima catalana Aquesta
sigui poc

nisme,

a

enérgica.
En canvi, din en, l'accent tbnic

és

moit

marcat, i abcb dona als versos ritmics cata
lans una gran quadratura.
Nosaltres afegim que en la literatura cata
lana abunden, en els poetes antics, aixt
cose en
goigs de carácter popular, versos bienes,
for
tament ritmats, que s'anotnenen estramps.

Exemple:

.

,

•

.

—

—

.

.

,

•

•

•

•

—

—

eon.

"Lo cinquén

peu del moltó ab gran
he cercat, i no en té sinó quatre, cura
volent honest en amor deshonesta
i llealtat eh cor de falsa

jo

"

fembra."

Pera a pesar de totes aquestes raons de for.
ça pes, ens sembla a
noláltres que l'apinió
aleshores

va

trenada,
inaplicable

Montbliu,

formular M.
•

com
a la

totes les

opinions

que.
el

cientlflques.

Els copiosos Souvenirs
de
J.-H. Fabre, per citar unentomologiques
nom coneludis
sim, eón un aplec d'observacions minumoses,
i res mes ; perb ja n'hi ha prou cerqué si
guin d'una lectura apassionant. Maeterlinck,
en canei, vol interpretar. Aquí és
on es tro
ben punts flacs, encara que son punta flacs

Es evident que el geni del catalá, encara que
sigui rústec i asprivol cona volien els "mas
cles" del segle passat, és més angulós i precís
—subtil si es vol—; i no. s'avíndria mai sense
torsió i esllanegament a les yolutes d'aquesta
cadencia del vers blanc italiá que usa nornial
ment l'encavallament deis versos com a pro
cecliment per a matar angulositats i fondre
juntares. El vers blanc itáliá és com una mena
de "prosa marmenea" amb plecs i cánons es
tatuaris, i suavitats de cisell habilidós. La
'lengua catalana hauria de trencar totes les
seves cadéncies habituals per a entrar
dintre
d'aquest motllo. De fet, si observeu els ver
sos bienes en catalá de la nostra época,
traient
d'una banda les traduccions italianes i, de
l'altra les imitacions dele estranys, per bé que
imitats de la forma italiana, tendeixen a no
no

que només interessen els •homes de ciencia
i que no és pas en La vida de les abelles on
es fan enes vistents.
Per a la resta deis lectors
lectors d'una
lloable curiositat i una mica de cultura, al
menys —, la lectura de La vie des abeilles
ha d'ésser una delicia. Hl trobaran un
alón
potser insospitat per molts d'ells, unes lleis
flns llavors desconegudes, una disciplina su
—

•

perior
quantitativament parlant
humana, un cabal de fets, si més
—

la

seva

individualitat,

—

a

encara

J.

C.

LES. ALES ESTESES
COL.LCOCIÓ POPULAR

Un

volum cada quise dies
(el 10 1 el 25 de cada mes)

El dimecres que ve, dia 10, sortiri el número 2

11 Ithrd de Saga Illdrid de[fildf
per

ALEXANDRE PLANA
bon paper
128 planes de text en mpressió
clara, relligades la rústica,
amb coberta
dues tintes, 80 cénts.

?Com

pot •sostenir-se que una llengua que
obté aquestes sonoritats tan profundes amb
la rima (llegiu tota la composició de Mara
gall) ha d'abandonar-la de cap de les maneres?
Aquestes u, aquestes i i aquestes a formen
les harmonies més riques i més suggestives.
Resumint; en alguns casos, el vers blanc és
indicat; ara, tota la poesia en bloc, feta en
versos blancs
seria enfitadora. A part que
el vers blanc, si no és molt motivat, sempre
té un regust de pedanteria.

no,

—

no encavallar
més mitjançant
la freqüent cesura a la sfilaba quarta o quinta,
cesura sovint aguda (a la quarta) i que aferma
el vers atnb un balanceig uniforme.
Tornant a la rima,•direm que la rima cata
lana precisament treu qualitat de la seva pla
titud, perqué, a canvi de la varietat té un cert
misten, una indecisió, un "trouble" que eón
l'esséncia de la vera musicalitat. Els temes més
suggestius de la música no són formulats per
les trompeta ni la bateria, i una certa sem
blança de les rimes dóna més unitat al conjunt
"Verge de la vall de Núria,
voltada de soletats,
que, immehil en la boscúria
i en vostres vestits daurats,
cáti l'eterna cantúria
del vent i les tempestats,
Verge de la Vall de Núria,
a Vós venen les ciutats1"

subrafilar-la

a la
sor

—

prenents. I tot alic6 escrit amb un enamora
ment encomanadis.
Fins a quin punt les qualitats de l'estil de
Maeterlinck per al nostre pust no gaire
escaients al tema
han estat salvades en
aquesta traducció, no ens atrevim a garan
tir-ho, tot i que la versió de Cecill Gasbliba
semble feta amb una gran honradesa i un
gran amor a l'original.

•

perdre

Pols

.

era ex

extremades
práctica. Es evident que
catalá es presta extraordináriament• als
versos
bienes, concedit; i encara d'una mena acom
passada i Mimada; llegiu si no, per a
trabar
hi comparança, aquest fragment de
Leopardi:
"La mattutina pioggia., allor che l'ale
battendo esulta nella chiusa stanza
la galinella, ed al balcon s'ad faccia
l'abitator de' campi, e il Sol sche nasce
i suoi tnemoli rai fra le cadenti
stelle saetta, alla capasma mia,
dolcemente picchiando, mi risveglia."

se, ans a

adquisició
temps

una

bibliografia catalana.

dessi

i

a

a

Demaneu-lo

•

a

les llibreries i quioscos

1/ora de Barcelona només es serveixen volums
per subs
cripeló Soilleiteu condielons als Ilibreters de les
pobla
cions respectiveS, o bé a l'Administradó:

LLIBIERIA CENTRAL: Midan«, 42.

-
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SH(LE1

de

juny de 1929

Enric Clapés

Representant General deis
Méndez Núnez.
Barcelona.

Mol t

senyor

Motora

"Elto"

18

nostre

bocaterrose al meu Illt plorant com un im
bécil... Al cap d'unes guantes horas el ver
mell de les galtes haVia baixat, durant la
nit va. desaparéixer, el deis dita va fugir
mes avlat que el de les ganes.
Ara de tant en tant, molt de tant en
tant, em surt a la pell de la cara un ver
mell semblant al de l'aventura que acabo
d'explicar. Es una mica més pállid i més
uniforme. Aixb que cm pea% a mi, pasea
a
molta gent. En llenguatge vulgar se'n din
el yermen dé la vergonya; fisiológicament
s'explica aoupst ~Amen amb una gran cla

de partioipar-li cilis en la Cursa
Canoas Autonlóbils, celebrada abir, 28
de iuny, sobre el Támesis, sota els auspicie del Comité
Permanent Internaoional de Curses de la Gran Bretanya,
Mr. Charles Harrison, conduint la oanoa "NON SEQUITOR"
de Mr. Shillan, equipada amb el SUPER ELTO "HISPEED
qUAD" model 1929, guanyá el Tro2eu "PULO"

redat

marine.

•

Acaba de

OUTBOARD MOTOR COMPANY

jo vull crure, peró, que aquest vermell
que era surt de tant en tant a les galtes,
és el rastre d'unes laques de sang especia
lfssimes. Les taques de sang de la Moral,
que jo vaig assassiner una tarda de setem
bre ami) l'espasa del meu avi.
JosEr MARIA DE SEGARRA

Ens és

Internacional

gratissim
de

,

Aquesta cursa es disputé, sobre una distancia de
15 mines marines, i el guanyador aconsegui la velocitat
de 3749 milles per hora (60'320 km.)
,

El Trofeu
m'AA

en

"FIELD"

nnmnatannia

amb

té

un

iotes

valor de 250 L, i fou gua
marques de mni-nrc

les

Creiem que aquesta nova ha de
,f1oionats del seo psi
afm

interessarmolt ale

ELTO Division
Outboards Motora Corporation,
J
W. SHILLAN (signat]
Cap de Vendes a Europa

