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Els

Elsjardins de

Els

I entretant no havíem resolt el

de fama universal:
el nom d'un jardí.

nom

problema,

dijous blancs MIRADOR INDISCRET
perills

de

l'organitzeció

No hi ha pas cap dubte que tota activitat,
per noble i elevada que sigui, engendra la

Eh que

es

per actuar

L'home més barrut del mén

preparen

en

política

«La joventut que ens preparem per a ac
seva rnania. Tots coneixem
de la pintura, de la poesia, tuar, en el dia de demá, en política havem
de preocupar-nos com mai de les qüestions
de la música, de la política o de les finan
h
ces.
La seva característica és molt sovint internacionals. Flavem de procurar posar
Peró, entretant la Junta de PExposició, passar per genis incompresos als quals la nos en condicions d'intervenir... i pendre de
bon principi ja les nostres posicions amb Pa
humanitat no fa justicia. gs el cas del pin
en
la qual, just és reeoneixer-ho, figuraven
juda d'una mirada penetrant i d'uns estudis
tor avantguardista que parla de cremar eh
llames de tots el partits, els mateixos partits
aprofundits en cada qüestió.»
muscas, el del paeta clandesti, que es passa
que no podien o no sabien fer una gran
Alça, migo! dirb el lector
I qui
cultivant una glbria familiar, el del
la
vida
obra des de l'Ajuntament, construta el gran
és aquest minyó que es prepara i té tan bon
tenor que somia en la immortalitat vocalit
pare de Montjuic. Fa vuit anys que els jar
nas en saber qué cal for per a preparar-se?
zant tota la -vida i fent mal de cap as veins,
dins de la Font del Gat estaven gairebé
Ja els ho direm. Les anteriors manifesta
el del borsista que vol passar corn un vident
acabats i que els barcelonins n'havien prés
de les cotitzacions i es torna pobre, i i de cions són fetes en El Día de Terrassa per
Josep Maria Boronat i Recasens. El xicot
possessió.
l'estadista que arranja el mén i sap el se
apunta alt. Com tots els tarragonins. Tin
cret de la felicitat dels,homes des de la seva
taula de cala. En Ipoques com és ara la ddem curiositat, pero, de saber qui són els
altres que es preparen, segons ell mateix
nostra, evidentment anormal i de transició,
diu.
Ncmiés tentm una data ; Particle va
en qua les escales de valors són unes escales
insegures i trontolladores corra les que hi ha dedicat al nostre amic Xavier Regás.
Alça, migo! Tu també?
als parcs d'atracvions, aquests casos prenen
molt de relleu i no és rar de veure com al
gun mcmlac ambiciós es fa una posició per
sobretot
fectament brillant encara que efímera.
Com és natural, les inclinacions modernes
A Caldetes, a l'época en qué l'Ors hi esti
per l'esport, pels drets de la. doraa, pela in
uejava, el filóleg i pedagog alemany Buttm-s
vents i per l'organització, han creat també
olgunes maníes perfectamettt de l'apoca. Hi va donar una conferénoia. Entre altres co
ses, va dir :
ha aqueI7 senyor que parla de la regeneració
—Els infants han de nedar, que és una
de les races per la cultura física i no es
manera de submergir-se en la materia amor
•renta eh peus, hi ha el feminista empeder
fa ; han de dibuixar, que és una manera d'es
nit rnentre la seva dona l'enganya, hi ha
criure el que realment senten ; han de fer
qui vol inventar el moviment continu i des
quadros sinóptics, que és una manera de
coneix eh més elementals Principis de me
canica, hi ha finalment el més modem ele posar-se en relaci6 amb el món exterior.
Més tard, aquestes mateixes paraules han
tots els enderiats, que és el de l'organitza
sortit publicades en un diari. A sota hi havia
ció de no importa quina cosa, pública o pri
vada, l'economia, la vida internacional, el una signatura que deia : Xenius.
comerc, la circulació urbana, eec.
En general la gent frosseida d'aquesta
El rendiment d'En
mena de deliri és buida i superficial. Per
ells l'organització no és una miga, sincl un
Una áltra vegada, En Pujols sopava a Cal
fi. La humanitat no ha de cercar la justicia
detes, a casa d'un amic. Hi havia també de
o la felicitat, sitió l'organitzaciÓ i l'ordre.
Són amaras del maquinisme no pel que la convidat el senyor Seguí, un borne molt sim
ts innegable que als suburbis de Barcelona,
La construcoió deis jardins de Montjuic
maquina
produeix, sinó per /a mateixa ma pátie que ha fet una fortuna amb negocis
cap a les muntanyes, o cap al Llobregat o
va provocar un deis moments d'entusiasme
quina. Tenen al pis un piano electric no pas de vaqueria. Diuen que és el que té més
al Besos, hi ha indrets tan exquisits.com
i admirado més purs que hem viscut a Bar
per les seves harmonies, sinó per les seves vaqtses de Barcelona. Doncs bé : En Pujols,
verger. Tenim paisatge, peró no te
celona. El jardiner francés Forestier, autor rodetes i per
Ells mateixos són que tenia un bon dia, no va parar de parlar
en tot el sopar, desenrotllant els temes d'al
níem un pare. I aquest paisatge tan bo és
un
element
inconscient
de
la maquina so
d'aquests jardins, va rebre en aquells mo
ta Ifilosofia que tant II agraden. El senyor
Són els adoradors de tots eh despotis
una altra de les causes que poden explicar
ments nombrosos encárrecs i 'ha deixat a
Seguí escoltava amb gran atenció i més tard,
mes de i'lpoca i eh conformats a mamar
un
fins
era
no
haguem
tingut
jardí.
que
Barcelona l'obra més grossa de la seva vida.
quan es va quedar sol amb el seu hoste, va
gregdriament
alta
on
sigui
al
primer
mot
gs dar que no és ben igual dir paisatge Va construir jardins en alguns palaus •i ad
d'ordre o al primer cop de tlanca. En de
fer-hi el segiient comentad:
Les
ciutats
necessiten
un
jardí
o
jardí.
hm en una fábrica.
pas de Forestier per finitéva Oquests -larincipis qué alga 'ens
—.No és cap enze aquest senycl, Pujols,..?
•sigui, un tros de naturalesa urbanitzada, re Barcelona té Pends del prodigi,
veu un
posar com
fossin les caracteristiques de la Entre tetes les coses que diu
finada, sotmesa a la intelligenoia. En mate
I en certs moments treballaven a Mont
fons molt interessant. Ara, que em fa l'efec
nova civilitvació, no són res més que priva
ria de jandins públics els antecedents bar
jule sota la direcció del senyor Marian Ru cipis antics com la Humanitat,
te que encara se'l podria munyir una mica
mes...
celonins eren limitadíssims. Abans d'existir bio i Bellver 1.5oo bornes constrmint jardins,
Durant la guerra els germanbfils de les
nostres latituds tenien aquesta mentalitat.
Es un elogi de vaquer que a En Pujols,
el pare de Montjuic els jardins mes grans plantant arbres i obrint camins.
que deu haver tingut la ciutat son el Jardí
Forestier va abocar tot el seu bon gust i la varem veure el paper que van fer. La naturalment, el va fer feliç del tot.
llicó de la guerra sempre sera una cosa mo
del General i el parc de la Ciutadella. I és
la seva imaginació al recó de la Font del
ralment aprofitable. Aquells devots de l'or
molt probable que si l'Exposició de rany
Gat, tros de jardí del qual, com várem dir ganitzadó
senyor
alemanya, eh partidaris de l'orga
1888 no ens hagués obligat a construir el
un dia, Peorgan de floricultura dels Estats
nització americana, de restatisme i del fun
pare de la Ciutadella, que fins ara era «el
Units `ha escrit diferentes vegades que és el cionarisme, ja veurem on aniran a parar.
Ehl era un bon senvor alemany que Inda
Parc», PtInk pare, ens haurfem pass-at una parc rnés bell del món. Com per un miracle,
No volem, paró, fer el caldo gras ah nos
d'una situado n'oh r-espectada als ulls deis
quarentena d'anys més sense jardí.
extraondinari en pie segle xvitt, recomanava
tres anarquistes. L'organització rodal i eco
seus compatriote,s residents a Barcelona. Es
nbmica és utut cosa perfectament necessa
Aquesta resignad() davant el fet de no te el duc d'Harcourt en el seu Traité de la de
tava encantat de l'estiueig a Caldetes. La
rio; el que cal evitar de totes maneres són seva senyora, també. Pero els motius de
nir un gran jardí és un deis capítols més
coration des dehors, des jardins et des parcs,
eh excessos i eh inconvenients duna hiper
l'un i l'altra eren diferents. Ella era objecte
tristos de la historia de la creixença deBar
que el jardí s'adaptés al terreny. Des del
de les assiduitats d'un jove teutó i, segons
celona, gairebé didern una mala senyal. I pla superior del pare Laribnl fins al passeig organització.
Altrament ens exposem que tots aquests tot Caldetes, s'avenien d'allo més.
no obstant Barcelona era i és la oiutat deis
de Santa Madrona hi ha un desnivell con
elements que la intelligancia ha de posar al
Bis motius del bon senyor per estar en
múltiples jardins particulars i aquesta és siderable, en alguns llocs tallat com un cin
servei del progrés serveixin Per minar la fe
cantat de la célebre platja, va explicar-los
encara una altra rad que
allegar en• gle a causa de les antigues pedreres, que licitat humana, que en la vida del treball eh mateix un dia, en una mena de castellá
defensa de la ciutat 1 el gust dels ciutadans.
ha permés a Forestier oferir-nos tots els
Prengua cos una nora forma d'esclavatge, no gatre estrany en boca d'un borne Pidiama
I mentre l'Ajuntament no disposava d'un aspectes deis jardins
dels ciutadans desaparegui,
del qual canvia quasi tots els generes.
mediterranis, el jardií i que la llibertat
gran pare, un clutadá qualsevol podia tenir arábig, el jardí francés, el jardí Italia, al
estrangulada en mans deis seus propis fun
—Caldetas va bien para poder ir y venir
cionaris.
cada día de Barcelona, para relacionarse con
guns reconets de jardí anglés, i ádhuc un
A.
gente distinguida y para tomar banas.
tros de jardí que té el perfum del recinte
d'un cenobi i del qual en diem el «Jardí
claustral». Els recons i reconets de la mun
tanya han permés realitzar unes quantes
vegades l'ideal de l'«hortus conclusus» pie
de roses, la concepeió més refinada que pu
gui imaginar-se de jardí. I entre recó i recó
hi ha uns camins deliciosos en
devallada,
unes marjacles plenes de flors i, de tant en
tant, la cançó d'una cascada o d'una fon
tanella. .Conviuen en aquest pare els arbres
més variats, el pi piny er i el pi an editerrani,
el xiprer, les sabines, els tells i les tuies
amb el cedre del Liban ; el bálsam vividor
amb el noguer, els desmais, els pebrers, els
un jardí que ocupés tota
eucaliptus, els oras, les palmeres fénix i
una muntanya.
Tots els llocs privilegiats havien estat pre
ohamaerops ; les mimoses, els llimoners ta
sos per assalt pels particulars.
rongers arnb el «platanus municipalis», el
Hi ha. encara
molts indrets a reconquistar...
garrofer, les albes i els pivets. I cosa extra
Va venir un moment que ens várern donar ordinaria : carn que en aquell lloc la
terra
vergonya de no tenir un jardí. D'aixo fa és tan bona
els barcelonins diuen que s'hi
dotze o catorze anys. Els dos salons de ses
feia el blat millor del món
amb deu anys
sions de la Casa de Ciutat han sentit de
aquests arbres han crescut prodigiosament,
bats pintorescos sobre la necessitat de do
tant com els del jardinet d'aquella
senyora
tar la ciutat d'uns
jardins adequats. «Cal al qual un amic Ii deja : «cuidi'ls bé que se
donar a la ciutat els pulmons que necessita» Ii faran seculars».
—dejen uns. La lerrouxada ho combatia,
El pare de Montjuic, el recó de la Font
actitud inexplicable si ono es té en
compte del Gat, és actualment el lloc més endreçat
que el «partido» no tensa res de barceloní.
i polit de Barcelona, un jardí enm l'hauria
Peró el partit deis naturals
que volia que la
ciutat tingués almenys un pulmó a cada volgut el duc d'Harcourt, imaginat per un
pintor i sense els rigors de la simetria
barri deixava morir el pare de la Ciutadella.
el
duc d'Harcourt escrivia Sitmetria, amb ma
En aquest lloc u.va limitar a
el
júscula imposada pels grana jardiners deis
jardí de la plaçlr d'Armes, obraconstruir
de Fores
tier, quan varen desaparéixer les Muntanyes segles xvn i xvm. Té un aspecte a la vegada
russes, desaparició propugnada amb
senyorívol i democrátic i s'adapta al lema
admi
rable energia.
trébol de Forestier: IBellesa, Bondat 1 Salut.
La batalla fou guanyada pels partidaris
Compleix la missió d'ésser un lloc on tot
de dotar de grans pulmons la ciutat.
passejant-vos teniu la impressió que
Fou
adquirit el parc Güell, bona adquisició, i lut, i contemplant sovintet tanta feu sa
bellesa,
foren adquirits grans terrenys per a un
anantli amb freqüencia, com si estéssiu a
pare
a... a Martorelles. I foren
eonstruits els jar
régim de jardí, sembla que us torneu més
dinets que ara porten el nom de la
bons, que el mal
Reina
Victoria, obra que va estar empantanegada com un ull de poll acarácter, que ens creix
El naufrag. —Cap a on feu rumb, capita?
consequéncia d'aquesta
durant tretze meses.
El caPita —Cap a Italia.
vida tan dura, se'ns dulcifica un xic.
El naufrag.— Al:tí res. Ja ern recollireu a la tornada.
Barcelona no ha pogut tenir un gran parc
Ifins que ha arribat al milió d'habitants. Un
aquest seguratnent no es brobará
eas com
enlloc del món. El fet té una explicació :
Barcelona no és una capital d'Estat : no
durant
sendem la necessitat de fer bonic,
tants anys, hem tingut un esperit tan pro
vincia!
Els barcelonins s'acontentaven amb les se
ves muntanyes. Barcelona té un gran jardí
natural pie de fruiters al pla del Llobregat,
un
Montjuic pie de figueres i garrofers, i la
.serralada del Tibidabo plena de pins i fonts.
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«A Espanya, moltes dones a qui
s'aplicava
aquest sobrenom de la Ben Plantada s'han
tornat boges i s'han imaginat encarnar real
ment l'heroína de la nieva novella.»

Aquestes paraules son d'Eugenio d'Ors
recollides per Mlle. Simonne Ratel en l'en
questa que des d'algunes setmanes fa a
Les nouvelles littéraires sobre els tipus lite
raris.
Com ha fet notar un quotidiá barceloní
que ha recollit aquella frase de l'Ors, aquest
amb la Ben Plantada i Goethe amb el Wer
ther poden des d'ara dir-se de tu, almenys
segons l'Ors.
Peró Vira pec retreure la dita d'aquest
per tenir una prova més de la seva inigua
lada vanitat. Aquella frase és una credencial
d'home més barrut del món que ara ja ningú no li pot regatejar.
Existeix, efectivament, una dona boja (lúe
es creu la Ben Plantada, sense haver Ilegit
el llibre de l'Ors, i si aquest tingués el enes
elemental pudor desitjaria que es parlés d'a
quest cas (que no l'honora gens) tan poc
con]
es pogués. Els que per caritat envers
la pobra dona no parlen, tot 1 coneixent-la,
d'aquesta anécdota, encara no s'han refet
en veure el cinisme de l'Ors elevant-la a
eategoria, segons el llenguatge del pedant

-

egocéntric.

La gramitica
Els periódics barcelonins no progressen de
cap manera, almenys en el que fa referencia
a la gramática.
L'altre dia al Ciero hi havia un article
un
parágraf del qual començava en la se

güent forma, innegablernent pintoresca
«Haber si ahora resultará...»

:

La Sageta d'Or
Un deis grans éxits de l'Exposició
Barcelona ha estat poder exposar, a la de
seo
anglesa, aquell magnffic exemplar d'au
tom6bil, posseidor del récord mundial de ve

do

locitat i anomenat «Golden Arrow» o «La
Flecha de Oro», segons La Veu. Es tal la
importancia que cal concedir-li que fina Ii
ha estat reservat un recinte
especial, on
s'entra pagant un suplement de
cinquanta

céntims.
Fins aquí molt bé. No hi hauria
di:, per pa rt nostra, ni (le les

res

a

se Ii dispensen, ni del dispendi
suplementari
que s'exigeix al públic que vol admirar-lo,
si no fos que ens hem assabentat, casual
ment, que el que allí s'exhibeix és
única
ment el xassis i la carrosseria i que el
motor
(que tot fa suposar que devia tenir alguna
participació en l'obtenció del récord que ha
motivat tants honors) ara com ara no s'ha

rnogut d'Anglaterra.

Les brometes de MIRADOR
No és cap secret per ningú que el ifilósof
Mayoral es té a si mateix per «Pin
més ben fet de Catalunya», i
sosté que el seu rostre no és susceptible
d'ésser caricaturitzat, per tal com totes les
seves faccions són impecables.
No volem negar certa bellesa física a Pe
minent helenista. Peró no volern enganyar
lo tampoc ; la venitat és que tothom diu
que el més ben fet deis nostres intelleetuals
és el jove Xavier Picanyol.
Pero com que la provisió de la cadira reiaî
de beutat física deis nostres intellectuals
mascles és una qüestió de la més alta im
portancia, creiam que no estada de més ce
lebrar un plebiscit a base de dues fotogra
fies que es publicarien al nostre diari, on
figurarien els contrincants en «maillot», com
miss Europa i miss América.

Farran i
tellectual

Una agreujant
gaires dies que al Frontó Novetats
pilotad, és de suposar que molestat per
l'actitud del públic amb eh, de franca cen
sura, en acabar el partit i en el moment
d'abandonar la cansa, va dirigir
la tri
No fa

un

a

buna

gant

gest

tan característic com poc ele
que va indignar a tota la concurrencia.
un

N'hi havia que el volien linxar; d'altres,
venjatius reclamaven una sancto se
exemplar per al desvergonyit pilotad.
Sobretot un senyor, d'aspecte correctíssim,
no s'ho sabia acabar.
Perqué aixo —deia —aquí a la Pilo
ta Basca no havia passat mal.
Oh! —11 va respondre un altre—. I
cal tenir en compte que aquí el gest resulta
rnolt més ofensiu que a qualsevol altre 'loe.
No veu que, amb l'afegit de la cistella, pren
malta Inés importancia?
no tan
vera i

—

—

El secret deis classics
Hom parlava de Parnbició deis grans ho
Aixd passava, és dar, en una penya
de l'Ateneu. Un ateneista reconsagrat cligué
que sentia una absoluta antipatia envers
Trotzki, perqué l'ex-comissari del poble, a
Rússia, era massa ambiciós.
homes ho han estat!
Tots els d
Dis
replica un literat jove de la penya
afel,tí als divuit anys
raeli, per exemple
ja somtava en ésser president del Consell...
féú aleshores un altre—, aquest
—Bé
somni' també l'ha tingut En Cambó.
La discussi6 sobre aquest punt la tancá
la IBernat Metge dient
un collaborador de
—Conec un fill espiritual d'En Cambó
que és encara més ambioiós que el inestre.
gs l'Estelric. Un dia se'm planyia del que
costa d'arribar en aquest país, fent el se
güent' parallel; «I pensar que, a la meya
edat, Alexandre ja havia conquistat mig
món!...»
mes.

—

—

—
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MLBAII)Ik
La Llucieta Canyá se'ns en va de vacan
i amb tal motiu s'acomiada deis lectors
de La Veu per una temporada amb un arti
ele en el qual diu entre altres coses.: «Cree
en la dolça Costa Bra
que uns dies de
la més.dolça i la rnés brava de totes
va
les costes que es fan i es desfan, al vaivé
será per a mi un
de les ones inquietes
tónic desvetllador de noves forces.»
Més avall escriu : «Pel, setembre vinent,
dones, tornaré amb més agilitat a la sang
amb més•oxigen a la ploma.» (Punt i a
pat.) «Preparem-nos: no amb armes homi
cides com les pobres russes, sinó amb vir

rePós

•

.

L'APERITIU

CALDETES

ces

'1r

SOBRE L'ESTIUEIG

VARIACIONS

Passi-ho bé, Llucieta

—

.

—

—

tuts»,

etc.

Molt bé, Llucieta, frica bé. I si pot ésser,

torni ben aviat a eseriure
que l'enyorarem.

a

La Veu.

Cregui

L'epidemia pairalista
ho deu fer que les carrinclonades de
troben gent que les defensa a peu
i a cavall, i tot just nades arrepleguen un
munt de seguidors?
Mireu entorn de le- nostres coses quina
atmosfera Inés cursi de pairalisme no s'ha
-creat. Hi canten pastofets, hi dansen Nú
ries amb caputiceta, postes de sol al Cani
gó 4 clars de Huna a Montserrat, jovincels
de novella de Folch i Torres i donzelles de
novela de Clovis Eimeric. Pera tot aixó no
és res. Tot aquest pairalisme sentimental
és passador. Hi ha una altra cosa molt més
gran que tot aixd. La Hau ha iniciat una
campanya... per la creació del titella pairal
i del pallasso nostrat ! !
I ara, la nova a part, ?voleu dir que en
cara sha de crear el titella pairal i el pa
Ilasso nostrat? Si es podria fer un concurs
i tot perqué els lectors els designessin aquest
parell de personatges!! ! Hl hauria tanta

?Qub
seguida

.

dos anys, quan va ésser binada, aquesta
frase va tenir un éxit extraordinari.

Si un amic meu tingués intenció d'anar
Caldetes algun d'aquests dies 1 estés en
dubte sobre quin mitjá de locomoció ha d'a
doptar per a fcr el viatge, jo Ii aconsellaria
honradament que hi anés en auto.
Peró si existeix un servei de trena es
a

servei de trens
a Caldetes
s'ha d'anar amb auto. I no us creieu que
L'auto
un cotxe qualsevol sigui bo pel cas.
d'anar a Caldetes ha d'ésser una má
quina magnífica, exuberant i nipolinada. No
s'hi pot plányer Iluentor als metalls, dig
nitat a la carrosseria ni prestigi a la marca.
Solament en aquestes condicions podreu fer
una entrada discreta a aquella platjai quan
baixareu, allá davant del Colon, la colónla
us
concedirá, tácitament, una muda bellige
rancia.
Si no teniu esertipols que us classifiquin
com un marit de la classe mitja, també po
cleu fer el viatge en tren, está ciar, i• el mal

espléndid

com

que

cases

sigtlin voltades

particulars

en

amb una cadena
dormit una nit

hagi

persona de la familia reial.)
Caraml
va dir En Pujols
resulta
que aquí hi deu haver dormit el...
Un nou descobriment no li deixá acabar
la frase. Va veure que la cadena no voltava
l'edifici, sinó que era un element decoraáu
dedicat espeoialment a la façana.
Ah... !
Es veu que
va concloure
només hi ha fet migdiada.
I ja que parlern d'estiuejants notables,
no
podem pas oblidar-nos de Don Olimpo.
Don Olimpo, tal cara 11 correspon al nom
que porta, és un senyor magnífic, abundant
i decoratiu. Per les taules del café i per les
reunions la seva veu domina, espléndida,
fent l'elogi de les forces vives de les quals
ell és actiu campió. Don Olimpo viu a Ma
drid i és el propietari d'una funeraria que
ha batejat amb un norn dramátic i evocador :
en diu La traidora. Parlant amb propietat,
cal dir que La traidora no és ben lié uná
—

Caldetes i
seus estiuejants han
consti
tult des de fa temps, un 'tema inexhaurible
per als •humoristes del país. Santiago Rus
smyol va escriure aqueli sketch d'una revis
ta del I>alace, que es deia Calditos sur mer
i que, com recordará tothom, va tenir un
exit popular definido. Després, el nom de
Caldetes ha anat sempre Iligat amb una vi
sió de cursileria. Sembla que va sortir d'allí
aquella, moda que consistia a.parlar en cas
tellá, per modus de diStinció 1 refinament.
De fet, ens diuen que aquesta moda va ésser
Ilençada a Caldetes pel grup que formáven
el baró'de ¦Gtiell, En Josep Ferrer i Vida!,
En Joaquim M. de Nadal i alguns altres.
La inioiativa va partir, dones, d'un nucli
selecte de la Lliga Nacionalista. Mentres
tant, es donava el eas una mica paradoxal
no gaire, no
que el grup de fabricants

—

Perfectament. Existeix

les
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pléndid...
tan

(lisposa

un

vulgueu, pera

—

—

—

—.

—

•

competencia...

La tornada de Jaume Borras
Una terrassa de café. Penya de cómics 1
de periodistes. Arriba En Jaume Borras, que
s'asseu en una taula del costat. Els de la
penya es posen a parlar d'ell.
Acaba ?'arribar d'América
diu un
entusiasta
Ha estat una «tournée» triom
fal. A l'Argentina ha guanyaf el que ha
volgut, a l'Uruguay s'ha ficat la gent a la
butxaca...
L'admirador segueix enumerant ovacions,
homenatges, sense decaure el seu to diti
rámbic. En arribar el capítol de l'actuació
a Méxic, el bon home ja no sap qué dir.
Finalment, troba la frase justa:
A Méxic, dh a ivIéxic !, ha fet una re
volució.
Un ingenu de la testúlia•pregunta rápi
dament, amb la més gran bona fe :
—Pera ha estat En Jaume Borras el que
ha fet la revolució mexicana?
Les nialles encara duren. Una tona de
café va caure de la taula i va deixar fets
una miseria els pantalons d'un cómic.

coses.

---

•

Per (Ano?
L'últim

diumenge

de

juliol,

ras, «el colós de la nostra
panyat del seu amic Rigol,
l?

ifIlethal/MillInt

la

cortida.

Enric Bor

escena»,

acom

la Monu
Més enllahi havia
era

a

En Zamero.
Després d'uns alances» d'En Barrera i
d'En Torres, tant En Borras com En Za
mora estaven engrescadíssims. Várem sentir
un
espectador que deia:
En Zamora está bastant emocionat ;
En Borras encara n'está més. A veure si
acuesta tarda tindrem dos espontanis extra
ordinaris.
—

El cata%que "allí"es parla
El Poeta Foix recomana sempre a tothom
que, en passar la frontera i parlar amb
gent deis pobles del Rosselló, del Conflent,
del Vallespir, etc.' no ho facin alai en fran
cés. S'indigna cada vegada que veu una pos
tal d'aquelles que s'eluden per Iluir a que,
datades a Font-Romeu o a -Mont,Lluís, co
meneen dient : «Des d'aquestes terres de

França...»
Porta el ca s és que PU únic i exclusiu
del catalá per a fer-se compendre d'aquella
gént, exposa a trobar-se amb algun con
tratemos; degut a la mena especialíssima de
catalá que allí es parla.
Heus aquí el que va passar al fotógraf
'Claret. Acompanyat d'un redactor d'E/ Mun
do Deportivo va anar fa poques setmanes
a Perpinyá, amb la .finalitat periodística de
veure de prop a la recent glóna nacional del
oiclisme, Salvador Cardona, que hi havia de
passar, tot fent la Volta a França.
Varen arribar a Perpinyá a quarts de set
de la tarda, i, en baixar de Pautomóbil, En
:Claret sentia una certa necessitat fisiológi
ca, de carácter urgent.. L'heme va• mirar
amunt i avall del carrer per a asseg,urar-se
que no passava ningú, 4 es va acostar dis
simuladament a la paret.
El redactor, des de dalt de l'autornabil,
el va escridassar:
Tu, no siguis brut. Demana a qualse
vol casa que et .facin el favor...
Tot rondinant, En Claret va obeir. Es
fica a la primera porta que troba i demana:
Déu vos guard. Que am podrien dir on
és La comuna, si us plau?
La Comuna? Oh! sé pas si podreu hi
anar. La tanquen a les cinc.
En ,Claret es va indignar.
—.Quin país d'animals!
deja ignorant
que el perpinyanes Ii parlava de l'Ajunta
—

—

—

—
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agafará unes majors proporcions. Pero
Caldetes, us ho aviso, aixb d'anar en tren

no
a

és molt mal vist. Els que no tenen més re
mei que servir-se'n 1, de passada, no volen
perdre totes les probabilitats de fer un ma
trimoni brillant, Pagafen de rigorós incóg
nit i el cap de l'estació, que es fa cánrec de
les coses, els ven els bitllets dissimulada
ment, per sota la taula del casino, tot pre
nent café.

•

*

Nosaltres várem arribar a Caldetes, dis
sabte al vespre. Havent sopat, naturalment,
várem fer cap al casino. I diem «natural
ment» parqué a Caldetes la gent va al ca
sino seguliV la mateixa força d'inercia que
gues dei á rhis cap al mar,' els
Plena lés
benaventurats cap al cel i els !ladres mes
la preso. A Caldetes, la gent de la coló
a
nia no diuen mai «vaig al Casino» o «vine
del Casino». Diuen, simplement; «ara hi
vaig» o «ja en torno», perqué tothbm ja sap
que no es pot anar ni tornar d'enlloc més
que no sigui del Colon.
Aquell vespre hi havia festa grossa. A fo
ra tocaya una cobla de sardanes i a dintre,
sardanes
a la sala de festes, hi havia ball: Les
eren organitzades amb la santa intenció de
distreure el poble, i el poble es distreia amb
prudéncia i modéració. Hi havia quatre o
cinc rodones que aixecaven una alegre pol
saguera i els bancs públic destinats a les
forces vives de la població eren realment
ocupats per les forces vives. El jovent de la
colbnia, entre un tango i un fox venia a fer
Sense
una mica el nas per les sardanes.
barrejar-s'hi gens ni gota, constataven arrib
satisfacció que el poble estava tranquil i
que, de moment, no hi havia por de revo
lució.
Dintre la sala, el panorama era tot un
altre. Un gran escampall de noies boniques
i de joves formosíssims estaven reunits en
dos grana. grups. La música anava tocant,
s'en
perb no ballava ningú. Un deis grups és
el
tretenia a fer el joc de. Paniflo, que
i val
joc del pare martell traduit al castellá, !'aire
a
dir que tots plegats lne tenien pas
de divertir-se extraordináriament. Els de l'al
desor
tre grup estaven reunits amb un cert
dre i suposem que s'entretenien a parlar ma
lament deis de l'altra banda. Aquesta supo
sioi6 no és pas completament gratuita. I di
antics
rem per qué : els de Paniflo són els
estiuejants, representen la tradici6 de la co
Italia. Per ésser admes en aquest grup cal
que us hagi caigut la pell moltes temporades
organitza un
sota el sol de Caldetes. Hom
eficaç contacte de colzes per impedir la in
tromissió deis nou vinguts. Aquests, mentre
dura el seu estat de quarantena, no tenen
més remei que fer penya completament a

part.

De fet, pera, la divisió entre els elements
de la colania la marquen sobretot modus de
condició social. La rivalitat entre aquests
dos grups no arriba pas, está ciar, a un es
tat de prolencies. Els distingits han inven
qual
tat una definició dels altres, en la
queda perfectament explicat tot el proble
Ara fa
ma : els diuen els de la fosa común.

4

de Terrassa que estiuegen a Caldetes, 'gaire
be tots ells partidaris de l'Alfons Sala, eren
els que aguantaven el punt de no voler seguir
el corrent. Mai se sabrá si aquesta actitud
fou adoptada per una saludable par de veu
re's embolicats en una maquiavélica manio
bra de la Lliga o bé per simples motius de
comoditat doméstica.
L'alta política ha tingut sempre aquests
misteris.
El que sembla provat és que els estiue
jants de les torres de Caldetes formen una
coldnia molt póc colónia, en el sentit accep
tat d'aquesta paraula. Volem dir que no
són gaire aficionats a l'acoblament xiroi i
paternalista que distingeix generalment
aquesta mena d'associacions. La gent s'estan
molt caslascú t.,,-casatseva i horn guarda un
cert 'pudor a propdhit de les ámplies ex,
pansions de solidaritat. Aixó pot ésser, de
gut, en part, al fet que Caldetes, més que
un
centre d'estiueig integral, és una mena
de barri de Barcelona, inspirat en una sen
tit com el de les Tres Torres, posem per
cas. Van i vénen de la capital amb una
gran freqüéncia i es pot dir que tenen cons
tantment un peu al Colon i un altre a la
Plaça de Catalunya. Amb aquestes condi
cions, no és d'estranyar que l'esperit clássi
cament «colonial» se'n ressenti de mala ma
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Per altra banda, es pot assegurar que des
del punt de vista de la moral i els bons
costuras, Caldetes és un reca perfeetament•
tranquil. Mossén Tatjít, el rector de poble,
no' té «aires mals de cap en aquest sentit, i
si no ros els disgustos que li aúna el capellá
de la cóldnia, es pot dir que fóra un horne
totalment felig.
De totes'maneres, en una de les tempora
des es va armar un cert rebombori. Resulta
que unes senyoretes estrangeres, d'aquelles
que en l'interior de les famílies se les ano
mena «artistes», varen Hogar una torre a
Caldetes. Parlaven francés, s'exhibien per la
poblado Iluint%unes toilettes espeterrants
de passada
i aixó és el més greu
eren
bastant boniques. En el galHner dels marits
va
haver-hi un cert avalot, de tal manera
que no va quedar Inés remei que reunir les
forces vives. L'alcalde, el rector, Don Olim
po, en fi,, tota la gent de bé prengueren deci
sions energiques i les senyoretes estrangeres
no tingueren més remei que arriar veles. Les
coses tornaren al seu lloc, i de Ilavors ença
la vida mundana de Caldetes no ha ofert
més senyals de perversió de les que pugui
presentar la terrassa de POricateria Valen
—

nera.
no vol dir que no facin també les
festes. El 15 d'agost, per exemple, es
celebra un .gran cotillon en el Casino, que
constitueix el veritable c/ou de la tempora
da. Els de la fosa común, naturalment, no
hi són convidats. Es fama que el jove que
dirjgeix aquest cotillon es casa de seguida
arnb la noia que li fa de parella. Per on re
sulta que, si anés no des del punt de vista
matrimonial, aquesta festa té ,sernore.l'éxit
garantit per endavant.

Aixd

seves

*

*

*

No sabem pas si es traetava d'una qiies
ti6 d'esnobisrne ben encarrilada per uns es
perits org,artitzadors, pera el cert és que
durant algunes temporades la colónia de
Caldetes es va permetre la fantasia de do
nar-se uns espeetacles d'aquells que en diem
selectes. Va haver-hi concerts d'En Costa,
d'En Pahissa, d'En Malats, d'En Borras...
Un dia el senyor Gutiérrez Gili va donar
upa conferencia
Colon. Als organitzadors
,va
presentar-sels un conflicte : qui feria la
presentació del conferenoiant? A darrera ho
ra es va decidir encarregar aquesta feina al
gerent del casino, senyor Caballero. Es trae
tava tan sols de dir :
Senvores i senyors : el distingit literat
senyor, Gutiérrez Gili dissertará sobre tal
—

tema...

La cosa era tan fácil, que podia fer-la
perfectament
empleat de la casa. El se
nyor Caballero, pera, volgtié superar-se a
si mateix. Estigué dues nits estudiant el
un

discurs que fria. I arnibá el gran moment ;
la sala estava completament plena. El tema
de la conferencia era: La galantería en la
EncicloPedia, el romanticismo y el deporte.
El senyor Caballero s'aixecá, amb el som
riure als Havis. Amb gest despreocupat se
nyalá el conferenoiant i digué:
El senor Gutiérrez Gili va a. hablarles
austedes de la influencia del deporte en la
Edad Media...
D'aquell dia estant a Caldetes no hi ha
hagut més conferencies.
—

•

CHASSAIGNE FRÉRES

funeraria en el sentit vulgar del mot. Es
tracta d'una mena d'entitat asseguradora
contra l'enterrament. Pagant una pesseta de
quota cada mes, quan us moriu us fan un
notable enterrament de tercera classe$ Pa
gant dues pessetes, Penterrament és de se
gona. I aixt successivament fins arribar a
un magnific sepeli a la Federica.
Sembla que gairebé tot Madrid está abonat
a La traidora. El cert és que Don Olimpo
s'ha fet una posició considerable i que la
seva presencia a Caldetes constitueix un ele
rnent d'una força suggestiva incomparable,

•

•

Entre els estiuejants ilustres que ha tin
gut Caldetes cal assenyalar Joan Maragall,
que hi va escriure la Nausica, Eugeni d'Ors,

Malats, Francesc Pujols...
Francesc Pujols ha deixat

del seu pas per
Caldetes unes aneedotes. Una vegada es pes
sejava amb uns amics pel Passeig deis An
glesos, quan li va cridar ratencióiuna torre
que presentava una singular particularitat:
per un pilons que hi
una cadena aguantada
havia davant de la casa, de cap a cap de la
façana. (Com el lector ja deu saber, a Es
panya i a Anglaterra, l'etiqueta palatina

ciana.

•

Está ciar que l'eleg,áncia de l'element jove
de la colónia és d'una perfecció capaça de
fer rodar el cap a qualsevol. Els xicots, so
bretot, estan destinats a fer veritables es
trallgr Corrnençant pels pehtinats ripolinadfs
sims —diríeu que sels han conaprat fets
acabant per l'historiada combinado de les
sabates, laseva tenue. és una cosa tan cuida
da com ho pugui ésser el millor anunci de
magazine. Els podríeu adbafar tal com estan
i portar-los amb una safata des de la terrás
sa del Colen a Hollywood, amb la
seguretat
que els directors oinematográfis d'allá bailx
se'ls disputarien a garrotades.
Pe" ja ho podern dír, no passa res de
mal. El reglament del Casino, per la seva
banda, és d'una rigorositat sense concessions.
Triem, per exernple, tres articles a l'atzar :
SE PROHIBEN : Toda clase de altercados reli
giosos entre los senores socios.
Llevar perros sin bozal.
Dejar bicicletas y otros vehículos en la te,
—

,

no' és

áquestes

*

agafa

unes

*

ben bé

qiiéprOdueixen

veles i ingénues pintures finlan
deses, s'ha d'imaginar alguna cosa' d'un al
fre. planeta. Jo. no sé coa] és Párt rornánic
que segurament deu existir a molts-milions
de quilómetros de la terra,• en un astre'ln
visible que raíl Mes enllá 'de la famosa Via
Láctea, perb suposo que tincirl algún punt
de contacte amb aquest art finlandés, que hl
haurá més analogies que amb qualseyol al
tra' pintura románica de les que es veuen
en elspaisos occidentals.
Aixb em fa crepre també que Finlandia no
és una realitat del mapa d'Europa, 'encara
que naturaltnent jo estigui convençut que
ho és. I si mai visito aquest país, conti
nuaré fent-me la Muslo que el seu paisatge
verd, les seves Vaques i la pell de tulla de
rosa de les finlandeses són realitats d'un al

planeta.
?No.
ha .passat

tre

us
de vegades que sobre
persona que coneixeu de vista, hm' fet
bata mena de suposicions, u .heu atribuit un
nom especial, un ofici especia1. i uns gustos
especials, i després, quan hea 'canegut •per
sonalment el subjecte, heu vist que !eš vos
tres suposicions eren falses? ?I no us ha
passat: també que lacera que siguin falses
perduren en vosaltrés, i per vosaltres terien
una torea d'autenticitat superior a la que
es dedueix de la cédula personal i de les
explicacions detallades del subjecte?
?Dones per qué no puc creure jo que Fin
landia és un país de .somni, un país d'un
altre planeta, amb unes pintures murals, po
sitivament d'un altre planeta?
una

o

•

El gat blanc.

A propbsit deis- gats
escrit •einquanta mil cosel. Una lite
ratura basada sobre els perfunis, l'alcohol i
la celestial literatura de Bao
el dolor físic
delaire, per exemple —, ha explotat la me
diana deis gats. i la fosforescéncia deis ulls
dels gats. Sobre el gos la poesia ha .projectat
la moral, el .sistema muscular i el pintoresc.
Sobre el gat ha dit coses purament del sis
tem'a nervios. Jo*em trobo ara amb un gat
blanc que no sembla un gat, sembla una
rata blanca. Es una béstia que no té res
de transcendental.: Només enyora la seva
mare dan totes les criatOres del tmón.
Té uns ulls blaus de nena trista, d'aques
tes nenes que no poden Diga!: com les altres
i han de dur• un aparell ortopédic. Per ara
'aquest gat em fa malta pena. Whan dit
que es fará immensament gros, i que tin
dra, un- pél magnific; jo em petiso que mal
no arribará a
ésser un individu ainb les ca
racterístiques •literáries del gat.
A propósit d'aquesta bestia és possible que
es pugui fer una revisió, i demostrar que la
poesia s'ha equivocat amb els gats, com s'ha
equivocat amb els Ilavis de les dones i amb
el Valor sentimental que dona 'a les Ilágri
mes i als volcanS dé la lluna..
—

—
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Per tant,
sumament

alguries

en

dels ballets rulsos, peró
aixa. Per precisar la ,sensació

ses
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Finihndia.
He adquirit al payen()
Finlandia im Ilibre d'art antic finlandés.
ha profusió de pintiira. mural', religiosa,
l'época bárbara deis. románics. Fa pensar
—

—

—

Francesc Traba'.
He rebut el darrer
libre d'aque,i exeellent amic. El tito] del
libre moka gent sap que és L'home que es
va perdre perqué s'ha vist anunciat pels car
rers, en aquella forma de pala de molí de
vent, portátil, que serveix per anunciar les
dansarines, les atraccions de cire («5 FO
QUES 5») i les cremes d'enllustrar millors
que es fabriquen al món. La manera d'a
nunciar el llibre d'En Trabal és justa. Per
qué el llibre té alguna eosa de dansarina,
de lluentor de foca i de iluentor de crema.
Aixe sol ja vol dir que és un !libre que es
llegeix amb veritable gust. M'agarda sobre
tot, porqué En Trabal agafa coses cada dia,
i les anima amb Pelectricitat de la irreve
rencia. Són unes pagines plenes d'imprevist.
En Trabal fa croan els grans illusionistes,
tira un noi, una floja, un 'libre major, una
cailica de cabals, un transatlántie, un« cigar
rera, el somriure d'una feminista i la den
tadura postissa d'un criminal, dintre d'un
barret de copa. Després tot aix6 ho bairreja
a
la vista del públic, i en surten unes tires
de prosa elástica, neta i colorida, aquelles ti
res de seda de tots colors que fan volar els
grans
He llegit alguna cosa de Blaise Cendrais
que fa pensar en aquesta incoherencia, pera
en l'autor francés hi ha una mena de greix
en descomposici6, 1 una mossegada traidora,
que no es traben enlloc de la prosa de Fran
cese Traba].
Amb la literatura es poden fer moltes co
ses. El que Ilegeixi el primer capítol de
L'home que es va perdre, si el compara amb
un gra de ralm ,una mica verd, pensará-:
rtquest gra de raim madurará a mesura que
les pagines avencin, i a la. fi ens trobarem
amb un iiairn per inenjar en una forma
normal, o per fer-ne un vi com es fa a tot
arreu. Dones no, senYor. En Trabal
raim
verd en fa una beguda ácida, fresca, anib
una mica de
sucre i amb molt de gel. Una*
beguda magnífica per l'estiu. Ja .hem dit
que arnb la literatura es poden fer moltes

*

l'estiueig a Caldetes és una cosa
tranquilla. Aquesta tranquillitat
tals proporcions, que algú podria

confondre-la fácilrnent amb l'avorriment. La
gent es banya, es passeja, toca el grainófon...
Un amic ens ha dit que si fos possible fer
una estadística general de mercats es deseo
brfria que la gent que es menja els millors
talls san els de la colania de Caldetes. Qué
voleu més? Hi ha un esplet de noies defini
tivament boniques...
Durant el dia hl fa una calor espantosa,
está ciar, pera els vespres san realment mag
nífics. Us passegeu una mica, i la cang5 de
moda, Ich Küsse ihre Hand Meine Frau,
surt de quinze gramófons a la vegada. Una
gran calma ho domina tot. La lluna
una
Iluna de quadro de revista.— vetlla sobre el
mar d'un blau irreprotxable. Tot está molt
bé, está ciar, peró no podeu evitar que una
senyora digui amb veu molt alta, al costat
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FRANCESC CAMBÓ
De fa ternos que es parla de la unió de
la Federado Económica Europea com a úni
ca soluci6 per tal que el vell continent pu
gui resistir la formidable •empenta deis Es
tats Units. Es aquest un problema d'una lan
mensa complexitat, fila de tots els segles
d'historia que porta Europa, que han creat
nacions diverses i rivals que han estructurat
Peconomia de totes elles en el supósit d'una
total independIncia.
La guerra en estimular els nacionalismos
económics, per la necessitat en qué l'ar
ma del blocatge va posar tots els pobles de
bastar-se a si anateixos, ha agreujat la situa
do económica d'Europa, ja que la tendéncia
al nacionalisme económic exagerat persis
teix encara avui i no s'han destruit les in
dustries que artificialment es crearen i que
produeixen amb un rendiment absolutoment
antieconómic : en lloc d'aixó molts Estats
s'entesten a mantenir aquell artificialisme.
Jo no cree que tingui la menor eficácia
l'acoló deis Estats que representen l'esperit
ultranacionalista per a preparar la Federa
d?, Económica Europea. Cree que, fins on
aixó sigui possible, la prepararan i articula
ran els interessos economics amenaçats. El
que convé és que els governs no pertorbin
el camf que en aquesta direcció está ja fent
la iniciativa privada.
Els grans Cártels europeus que s'han orga
nitzat durant els darrers anys marquen el
cand perqué, en certes grans industries, els
interessos de les diverses nacions d'Europa,
no siguin enemics, sin6 aliats i coordinats.
Cada un d'aquests Cártels prepara el que
es pugui anar a la supressió del dret protec
tor per al producte al qual el Cártel s'aplica.
A mida que aquests Cártels es vagin multi
plicara, les competéncieS',económiques entre
els Estats d'Europa s'aniran reduint i po
dran anar-se suprimint, 'entre els paisos con
certats, bon nombre de drets aranzelaris.
Jo.no em faig cap illusi6quo, en moltís
sims anys, pugui anar-se a un zolverein eu
els zolvereins o •vénen d'una fusio
ropeu
politica o la preparen,.. i jo no veig fácil
que Europa arribi a constituir una unitat po
lítica. Cree, peró, que s'aníran multiplicant
ellypcords per a les grans indústries euro
pees, establint, no dintre de cada Estat, sin6
•

dintre)meRurgla,
que perméti donar

régim d'especialització
productes d'una fá

un

als

brica concertada el mercat lliure de tots els

Estats.bconcrdrtats, procarant-li.a4xf

un

mer

gran com tenen les grans
unitats productores als Estats Units, essent
aquestala base principal de la seva foro
econórifica.
El que poden fer els Governs per a facili
ta] que Sigui més rápida i més eficaç Pac
ció de la iniciativa privada, és allunyar tot
perill de guerra : Avui les economies euro
pees estan organitzades pensant en la guer
ra passada i en una guerra futura i aquesta
és la causa de qué Europa, en plena pau,
sofreix greus crisis económiques provocades
per la preocupació de la guerra. El dia en
qué a Europa no es parlés de la guerra ni
s'hi pensés, seria més fácil avençar en el
carni d'atenuar els nacionalismes económics
i de fer que a Europa les economies nacio
nals, estructurades sobre el supósit d'una pm,
tan

•

permanent, esdevinguessin,
sin6 complementáries les unes

no

aleshores, si no
mica total, s'arribaria
tindria

quasi

tots els
*

enemigues,

de les altres.
Federado econó
resultat que en
un

desgavell
ix que els treballs referents
de Montjuic han sortit en el mo
inent que la llaga era més coent. En el rno
cofria un gros perill.
ment que la pensió
I aleshores, hom recorregué als coneguts

També de vegades entre
relluir l'esperit esportiu. Només que al revés
del valor que els anglesos donen i practiquen
significativa, per ells d'honradesa
a da frase,
i Ileialtat en els procediments, aquf l'esperit
esportiu equival a una cosa absolutament
contrária.
Mfster Churchill, per exemple, quan do
Comuns de les trapasseries
nava compte als
que els Soviets feien als anglesos, retreia
que aquells estaven mancats d'espera espor
tiu pera poder sostenir-hi discussions.
En el nostre petit mon, en canvi, els fets
ens diuen que tots el trapelles, tots els qui
fe, ho fan dins d'un perfecte
van de mala
surt

enseportiu

a

topics, fins fa poc temps propi de
(lit!
dors jueus, penó no pas de gent que
esportiva.
Als ulls de la Junta de l'Exposició (per
merca
es

tsoadeess

mal assaben
es per bé que
i
ements técnics als quals es
deis
confiaren en Pafer esports) es recorria a la
consabuda imbecilitat de presentar-ho cm
«separatistes».
una campanya dels
A la vegada, hom recorria prop d'elements
catalanistes de la Confederació Esportiva,
perquó influissin prop deis diaris a deturar
la «campanya» tan mal vista en altos eofe
res i que podia reportar perills per a les pu
blicacions.
,Com pot veure's, aquests senyors juguen
n

•

espera esportiu.
Esport, en teoria, vol dir jugar net.
la práctica, ha esdevingut sinó
Esport,
nim de jugar brut.
Tot plegat que potser només sigui canse
quéncia de la deplorable mediatizado del
tre esport. La materialitat n'ofega tot
a

nos

net.

as

Esperit esportiu? Bandarrisme esportiu,

pecte ideal.
En la nostra llarga experiéncia hem tin
gut prou ocasions de comprovar-ho. El sen
sible és que el mal en lloc d'aminorar-se va
augmentant en proporoions alalmants.
*

*

tot

en

cas.

Es evident que d'aixb els dos trapacers
que portaren la veu cantant en la famosa
reunió convocada per a rebre un homenatge
i compensar aixi, en part, el descrédit en
qué han caigut als ulls del Comité, no varen
dir-ne un mot. No varen contestar concreta
ment res al que més interessava del debat :
la qüestio técnica 4 l'eficácia de les construc
cions. De si era o no erá una «boutade»
haver esmerçat nou milions de pessetes en
construccions que no tenen cap aplicaoi6 prác
tica mentre hi ha esport's que no polden
desenrotliar-se per manca „kke la més petita

*

Tot aixó va a sant del que acaba de suc
ceir amb la discussió que es plantejá a base
de la disbauxa que representen les construc
cions esportives a Montjuic, seguit del des
gavell que ha portat la ignorancia dels en
carregats de donar vida a aquells prodigis
d'arquitectura completament inútil.
El que s'ha dit no era cap descobriment
i per als lectors de MIRADOR no tenia res
d'origina] perqué ja havfem avençat des d'a
questes mateixes colurnnes, la nostra im
pressió particular sobre l'afer.
No podia dones produir cap escándol, car
entre els periodistes (per bé que rmolts hagin
cregut prudent, ara, de mantenir-se callats)
només es fa que dir pestes del famós Comi
té Esportiu. No podia emocionar els direc
tius deis diferents esports locals, que a cada
.moment preguntaven si no hi havia mitjá de
treure fora aquells ineptes...
El to de les censures ha estat d'alló més
discret. S'ha inspirat exclusivament en la
part documental, únic mitjá que es tenia a
má :, el visible fracás obtingut en totes les
manifestacions .fins ara organitzades en ,e1
recinte °limpie de Montjuic.
Precisarnent aquesta manca de mitjans in
formatius era el que feia arriscar tots els
impugnadors de la tasca duta a terme pels
famosos membres del Comité, de caure en
el descrédit, si aquests «redemptors» de l'es
port haguessin tingut arguments per a de
fensar-se i quedar airosament. Per6 es co

protecci6,
L'Assemblea convenientment preparada
millor dit, ignorant en absolut del que es
tractava
no
va ni piular davant la barra
dels qui es presentaven a (ludioi».
De la sinceritat del vot de grácies que es
feren concebir n'hi ha prou amb dir que al
guns dels votants estan a sou del Comité Es
portiu de Montjuic. Un que va «desautorit
zar les acusaoions de la premsa» confessá
no obstant, que no n'havia llega res i s'ate
nia a les referéncies que li donaven els ho
norables personatges que seien al seu da
vant. Un tercer (el anateix que ens havia fa
cilitat copia de la reunió convocada) ens deia
la vigilia de la reunió: Ja veieu quina co
media, aquests barres!
Peró vos us afegireu a Phomenatge, és
várem dir-li rtent.
clar
Home, el pa de dos pares de família
está per damunt de tot,..
Aquestes son les altes esferes del nostre
linón esportiu, vist per dins.
—

—

—

—

VICENTS BERNADES

Quines

cinc persones voldríeu

veure

No havent-nos arribat, tot i haver-l'hi de
manada, Popinió del senvor Cambo sobre

el projecte de Briand, no- poguérem inse
rir-la junt amb les que hem publicat en els
dos números anteriors. Tot just aparegut el
de la setmana passada, peró, el líder regio
nalista ens trametia les quartilles més
amunt reproduides i que, donada la signi¦fi
caoio del seu autor, no vaciliem a publicar
tot i haver donat ja l'enquesta per acaba
da.
DOMÉNEC DE BELLMUNT.
—
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Esclasans, a "la Vanguardia"

Aquesta pregunta podnia ésser la base
joc de societat. Resultat d'haver-lo
provat en particular, i enoon-atjats per les
pensades que s'acudien als presents, hem
decidit de fer./i participar els nostres lec

No creiem necessari donar una !lista deis
de la gent que tenen alguna represen
tació en la vida d'aquí.
.Polítics nostres, artistes, escriptors, gent
de teatre, esportius, etc., tots els que hagin
sobresortit en un aspecte o altre de la vida
catalana poden ésser votats.
A continuado publiquern les bases per les
quals s'ha de regir el concurs. Amb el re
sultat de la votaoió es formará la ilista per
ordre de vots deis cinc personatges que la
majona voldria veure dintre el «Tubo de la
Risa», i será guanyador del concurs aquel
que hagi votat la ilista exacta o la més sem
blant a la que surti elegida.
El concurs té, dones, dos aspectes. Un el
de dir quines cinc persones voldríeu veure
dintre el «Tubo de la Risa»; Paltre, que en
indicar quines s6n aquestes cinc persones,
la vostra opini6 coincideisi amb la de la ma
joria. I aquest últim, com que és el que
té realment mérit, hem pensat premiar-lo
corn és mereix.

d'un

noms

tors, tot fruint per endavant de pensar no
més en les probables troballes de qué els
creiern capagos. I cota que no ens agrada
treballar de frene ni fer-hi treballar, dotem
el concurs amb els premis mes avall deta
Ilats.
En aquest número i en el vinent, dones,
hom trabará, a la página 7, un butletí a
retaliar, a omplir amb el cinc noms triats
i a trametre al domioili de MIRADOR, Pe

lai,
recomanar zis que
Insistiretm, sobretot,
voldran pendre part al concurs, que s'abs
tinguin de posar noms de desconeguts entre
els cinc queells votin. Cal, per a satisfacció
de tothom, que els concursants triin persa
natges coneguts,, en frunció d'una populari
tat guanyada pel motiu que sigui.
a

Aquest número ha
passat per la

estat

censura

a

algunes

església plena
cases

convicció.

El seguici avanea, entre el repic deis tirm:
bals. Volta la placeta negra de gent i, l'una
darrera l'altra, cada bandera s'acota com
per besar-lo, davant l'estandard de Sant

BASES
1.

El

concurs

está dotat de

qttatre premis:

Primer premi, 100 pessetes de !libres; segon
premi, 50 pessetes de !libres; tercer 1 quart
premio, 25 pessetes de Ilibres cada un.
2. La votada es fari mitjançant el hindi

*

Sembla que A. Esciasans entrará de re
dactor a La Vanguardia. Aixf es diu al
menys per les penyes literáries. Es una ao
va que tractant-se de qui es tracta, no ens
estranya gens. Podrá escriure en un caste
Ilá ben bonic, uns articles carregats de des
pit. Tots els que tenen Pobsessió que no els
estimen, que els volen mal, que els perse
gueixen, acaben aixf.
Es veu que el Sistema de A. Esclasans
és un sistema que té la mánega molt am
pla, que permeti fins escriure a La Vanguar
dia. Ara que la Ilástima és que La Van
guardia no té cap comprador ni subscriptor
que ho sigui pels anides. Tots ho son sim
plement per la quantitat de .paper que d6na. I A. Esclasans, a La. Vanguardia. se
guirá dient : «No m'estimen ; no m'esti
men ;
em valen anal.»
Estem esperant qualsevol dia un article
amb aquel] tópic imprescindible: «La pren
sa catalana está bajo la férula de las capilli
tas literarias, y nosotros, los escritores in
dependientes, nos encontramos las puertas
cerradas.» I Esclasans no es recordará de
les llaunes publicades per el en totes les
publicacions catalanes.

de molsa,
arraulides al vol
pretext
carreteres que es
tant d'un vell pou. Dues
creuen a la plaga.
El matf és ciar. Elsturons mesurats
s'empenyen fins a la mar, amb cases bai
escampa des al
xes de teulades idéntiques
barrejada
s'ata
multitud
Una
damunt.
seu
de Bre
peeix per la plaça. Totes les cófiesarrugats
tanya, tots els vells capa colrats o
tallats en fusta a destralades, i també to
de pulléver
tes les qualitats de franel•a i
deis turistas orgullosos de Ilurs ulleres de
conxa i del séc de llurs pantalons.
En mig d'un gran soroll de ferros, la di
ligéncia s'atura davant la taverna del fer
rer. Deixa anar un garbuix de dones, ban
deres i cotxes de criatura. Una escala bai
cuina amb
xa del sostre tot un material de
el seu personal.
El borratxo del poble ha anat de pressa
i corrents a posar-se un antic vestit nacio
nal d'aquells que només es troben al mu
seu o a les novelles.
Els turistes, encisats de trobar a Púltim
el fals pintoresc que desitgen, el retraten,
a películes senceres, dret, de cara, asse
gut, agegut, de darrera, de dalt, de baix i
de tres quarts. El vell para la má cada ve
gada. Per dues pellícules, va a preu fet.sol,
Les nou. Pel carrer pendent, boig de
baixa el timbaler, repicant la seva eina
amb tota forga. Indiferent a la curiositat
pública, passa esplIndidament vell amb el
seu bell vestit de vellut brodat.
I tot seguit, tres manees s'arrapen a les
cordes i toquen les campanes amb fúria.
L'església és envaIda de céfies.
Está alegre de flora i de garlandes i, el
església bre
que encara és més per a una
tona, quasi neta. Es que la solemnitat val
la pena.
El Gran Perdó de Locronan només té lioc
cada sis anys. Es un homenatge a la san
tedat de l'ermita Ronan qui visqué llargs
anys en aquest país.
Aquesta rara circumstáncia ha reunit a
Locronan tots els capellans que compta el
Finistére, i a Bretanya n'hi ha infiació. Agi
tació, classificació, repartiment en grups.
L'encens puja. Les campanes callen, i tot
de cop un repic del timbal omple l nau i
fa estremir el mar' de cófies inclinades. Els
oapellans amb ornaments s'avancen, seguits
de banderes, darrera la colla sonora deis
tirabais. Davant seu s'obren les portes que
donen a la placeta esclafada sota la Ilma.
Davant la porta .del ferrer, l'estendard de
Sant Ronan s'espera, aguantat per tres mi
nyons cepats, de cara colrada i amarada de
Locronan. Una

dintre el "Tubo de la Risa"?

avantatges.

*

El Gran Perdó de Locronan

El Concurs de MIRADOR
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a
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inserit en la pagina 7 d'aquest número, inser
ció que es repetira la setmana vinent.
3. Els butlletins, degudament omplerts amb
els cinc noma escollits pel lector, hauran d'ar
ribar a la redacci6 de MIRADOR (Pelai, 62)
per tot el día 22 del mes corrent.
4. El votant pot no signar el seu butlletí.
En aquest cas cal que adopti un lema o una
contrasenya per justificar la paternitat de la
seva votada en el cas que li escaigués un deis
premis que oferim.
5. El dia 23, a la redacció de MIRADOR, es
procediri a l'escrutini deis butlietins rebuts.
Els noma deis cinc elegits per maforia de vota
per anar al "Tubo de la Risa", seran publicats
en el número del día 29 d'agost. Si es produeix
nigua empat, es resoldra atenent-se a l'ordre
amb qué els noma siguin posats a la Dista, do
nad Un punt al primer citat, dos al segon, i
així successivament, 1 atorgant el primer II«
al nom amb menor puntuada.
6. Publicada la Insta deis cinc elegits pel
plebiscit, será guanyador del primer premi
del concurs el lector que hagi tramés una Dista
igual a la resultant de l'escrutini, no sols en
els noma, amigo també en l'ordre de citar-los.
En cas de manca de coincidéncia absoluta,
guanyará la Dista més aproximada. Els premls
segen, tercer i quart seran atorgats seguint
l'ordre d'aproximació, de més a menys, de la
'lista guanyadora.
7. Publicat el resultat del concurs en el
número de MIRADOR corresponent al die 29
d'agost, el guanyador podré passar per la nos
tra redacci6, de 7 a 8 del vespre, a recollir el
val mitfançant el qual podrá retirar a la LII
breria Francesa o a la Llibreria Catalónia els
'libres que tri7 al seu complet albir.
8. MIRADOR es reserva el dret d'etal'lar
els vota que, a criteri del setmanari, no puguin
ésser inclosos en el concurs per raons justifi
cedes.

L'estendard s'ajup, des
al seu lloc en el seguici, raen
els tirabais feréstecs amb prou
entusiasme per esbotzar la pell d'ase.
Una atmosfera mística omple el poble.
Els gestos piadosos són fets com si fossin
gestos guerrera: Per millor afirmar llur fe,
aquesta gent matarien de bon cor. A falta
d'altra cosa, tiren escales avall algar-1s fo
tógrafs i cinematografistes culpables d'ha
ver volgut fixar el gran gest. Repiquen els
timbals. Els capellans avancen sobre les se
ves amples sabates. El ferrer, radical-so
cialista i anticlerical, segueix la processó,
amb la gorra a la má. Es d'opinions "avan
çades". Es republicá, i aixe és bástant re
cent a Bretanya per semblar revolucionani
encara. El vespre, a la taverna' parla de
la Ciencia i del Progrés. Peró el Gran Per
dó es el Gran Perdó. No és cap manifesta
ció católica, és una manifestació bretona.
El ferrer, aquell dia, va a Pesglésia com tot
hom.
Hi ha missa cantada' amb les portes de
bat a bat. Els camps són feixucs de calor
i de cants d'ocell. Al Iluny, la: mar, desem
pallegada de les boires matinals, és immen
sament blava, esquitxada de blancors. Dou
arnenez está arrupit en un recó de la ra
da. Per tots els camina deis turons, venint
de tots els horitzons, sorgint de darrera to
tes les mates i de tots els fondals, les cb
fies i els barrets amb %los s'afanyen cap
el Gran Perdó.
A l'elevació, brutalment, els tirabais es
daten i dobleguen els capa sota Ilur repi
car llarguíssim i atabalador.
La missa és dita. La gentada remoreja
per la plaga, travessada d'autos claxonants
entremig deis crits deis venedors. A poc a
poc, cada casa absorbeix la seva part de
Ronan. Ve la creu.

prés es posa
tre repiquen

pelegrins.
Hom menja, dintre les cases i als patis,
a les pallises i a les euines. Xarcuteria
degotant, regada amb sidra forta. Les veus
pugen, els taps salten. Bromegen en bretó,
a plena boca, i les síllabes guturals resso
nen en l'ensopiment del migdia. En el clar
obscur de dintre les cases, aquestes carea
curtides, patinades pel sol i pel vent, totes
en angles aguts, són altres tants Rembrandt.
Llur addicció forma una mea.
Tot d'una, un volt de campanes, i les
portes de l'església s'obren altre cap. Apa
reix el rector precedint quatre boniques
aojes amb vestits virolats, portant una Ver
ge de guix pintat sobre llurs espatlles.
Els timbals ataquen una marxa lenta i el
seguici surt de Pesglésia. Banderes, imat
ges, bretons sólida de cap de pipa, noies ver
melles de cara i de pit ferm. Capellans. Les
campanes, els timbals.
Tot aix6 passa i canta entremig d'una
multitud agitada i remoguda de crits i d'em

pentes.

La processó comenea. No segueix els ca
mins tracats. Segueix exactament les fites
del domini de Sant Ronan. Per abre, cal, a
cada Perdó, aterrar tanques i cledes, es
biaixar un caraí, trepitjar un conreu.
Es fa. El límit travessava els aiguamolls.
I la process6 travessa els aiguamolls amb
fang humit fins als turmells. Hi passen els
tirabais, repicant amb una sola má. Hi pas
sen els capellans, encallant-se amb els or
naments i les lletanies. Hi passen les mon
ges, aixecant-se les faldilles i baixant els
ulls. Les noies s'hi tiren amb xiscles. La
Verge trontolla fins a 450.
Tot es travessa. De vegades la processó
apareix sorgint del blat com de Poceá. S'a
llargassa pela corriols estrets, s'empenteja
confusament en les «Miles. I els tambors
repiquen, i els canta s'eleven. Durant dot
ze quilómetres va aixf pels campa. Tot al
llarg del cura hi ha petites capelles, guar
nides amb quatre branques i un cobrellit,
que abriguen una ingenua imatge de fusta
viroladament pintada. Davant cada una d'e
lles, pidolen. Tres noietes que s'han acabat
de rentar, boniques com nines de porcellana,
guarden un sant Ileig, feixuc i roig.
I s'aborda el pujo!.
Es fortament pendent, sense ni un arbre,
a pie sol. La processó es detura per erren
glerar-se; després, amb una bona embran
zida, s'hi enfila resoltament. Aixb és epic.
Les sabates massa noves rellisquen pel ca
minet pie de molsa. N'hi ha que reculen
dos passos a cada pas, els altres prenen em
penta per guardar l'equilibri. En poca mo
menta, ja no és una processó, sinó una
barreja d'hornea i dones aferrant-se a la
muntanya per no rodolar rostos avall. Un
fornit vicari amb botes clavetejades estira
una monja sense ale. Una bandera cau so
bre una imatge i la fa tintinejar, les noies,
que uns pescadora sólida i previsora recli
nen en llurs bralos. Un militar puja amb
un sant sota l'aixella. Els timbalers repi
quen al costat del timbal. Rialles, crits, pes
sics. El masser, tossut, s'entesta .0, cantar
per
encara; pero s'atura, vermell com un
Empenyent-se
l'apoplexia.
de
aman
digot,
l'un a l'altre, en un garbuix i tabola, la
processó s'enfila entremig de les gatoses.
Es un espectacle enorme, dionisíac, pie de
vida i de bon humor.
ca
I heus ad, dalt de tot del pujol, la
sobretot,
Ronan.
Heus
ad,
de
Sant
pella
les taules de beguda. Els bretons recobren
ale. Tot és pie. La procesa& es dissol en
de suor.
una gentada esbufegant, amarada
El sol cau vertical. Els abanderats beuen
la cervesa a raig d'ampolla. Bis escolans
-

aboquen. Crits, rialles' xivarri.

La terna és bella; Pestiu riu; a la mar
un bonic stealner.
El Gran Perdó acaba en el clamoreig hu
má de resforc acomplert, en la bona salut
de les Yaces fortes.
PHILIPPE LAMOUR

fumeja

(De

la nostra

calaboració.)
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LA PORTA ESQUERRA
JEAN CAMP

Conte inédit de
Són ben de plányer els novellistes en re
cerca de histbries. Amb obrir els ulls i les
orelles, n'hi ha prou per collir en la realitat
tots els esdeveniments divertits o trágics
que aquesta ene atorga amb generositat.
Els diaris van plena de fets diversos ex
travagants, els carrers abunden de tipus
magnífics, el dia més ensopit pot oferir-nos,
si volem, un ineident curiós, digne d'ésser
contat als lectors.
Sigui'n testimoni la meya darrera aven
tura, que acaba amb somriures, perb que,
donada la calor de l'estiu i la irritabilitat
deis enamorats d'avui dia, hauria pogut
acabar d'allb més malament.
Diumenge passat m'avorria i, per matar
y el temps, me n'anava a peu cap a Neuilly,
on havia d'assistir a la reunió anual que
dona als seus confrares de les Iletres i del
teatre, el ben conegut escriptor José Her
mant.
Una feixuga calor de tempesta, la multi
tud empentejant-se cap a la festa tradicio
nal de la Porta Maillot, la corrua tumul
tuosa deis autos, la revoltant olor de ben
zina cremada, tot plegat m'abaltia al ritme
del pas i és amb el cap una mica buit que
vaig entrar a casa del mestre.
—Segon pis, la porta de má esquerra
em digué la portera.
Em fico a l'ascensor, que em projecta fins
al replá i surto de la gábia \amb vidres, tot

dirigint-me cap a l'esquerra.
D.n precedía un jove que acabava de tru
car a la porta. Quin figurí més bonic! Ves
tit de dar, empolvorat de manera encisa
dora, es desprenia un tal refinament del
vaig poder estar de
seu aire, que no
em

pensar, tot estrenyent-me la corbata: "Di
ria que és un galant jove de cinema."
De moment, el figurí no semblava massa
encantat de veure'an allí; em mirava amb
enuig i arrugava les celles de mala ma
nera. No en vaig fer gaire cas, no sabent
si la visita que ell anava a fer Ii resultava
de menys atractius que a mi.
S'obre la porta, entrem i la cambrera que
ens havia obert ens fa entrar al salé.
La mala manía que tino d'arribar rnassa
aviat1 Encara no hi ha ningú. El saló és
mig. tancat; la casa está en una calma
prodigiosa. M'estranya una mica de no veu
re cap preparatiu de recepciá.
ens ha
—La senyora ve de seguida
anunciat la cambrera.
El galant jove no prova de lligar conver
sa. Girant-se'm deliberadament d'esquena,
es mira al mirall, s'allisa els cabells, s'acos
ta a una bella relligadura que Iluu en l'om
bra.
Per la meya banda, admiro Pelegáncia, de
la pela, els bonics bibelots que l'ornen i
aquell luxe discret que "situa" immediata
ment la posició social de l'amo de la casa.
Perb, de fet... que no hi és l'amo de la
casa? La minyona no n'ha dit res.
Tot d'una, un frufrú sedés, un riure dar
de teatre i la senyora José Hermant és
davant nostre. El jove es precipita, li besa
els dits; jo m'inclino tot murrnurant el meu
nom i, allant la vista, cm trobo davant la
criatura més bella del món. Si el seu mara
dóna a les herdnes de les seves novelles
les faccions d'aquesta dona deliciosa, deu
fer-ne veritables fetilleres.
De més a més, l'oval perfecte d'aquesta
cara, aquésts ulls immensos, aquest coll tan
superbament modelat, tota aquesta harmo
nia vivent i jove, no recorda aquelles prin
ceses d'ensomni que passen, tot somrient,
pels films de gran espectaele? Un gest, una
reverbncia, i heu-nos ací asseguts tots tres,
una cigarreta rossa als llavis.
Els primers mots vacillen, lents a pendre
vol. El metí company, decididament poc lo
quee, s'arrecona en una dignitat esquerpa
que estronca tota expansió.
—Heu vist La crida -de l'amor?—em pre
gunta la bella senyora.
—Confesso que no. Perb aviat, sens dub
te...
—Es un bell film
assegura—. Quina
—

•

—

Premi joan Crexells
Segons han recollit els informadors lite
raris dotats de més nás, el Premi Joan Ore
xells 1929 s'haurá de decidir aquest any en
tre els notms més cotitzats del nión literari
catalá. Ho diem no per descoratjar els pos
sibles inédits, sinó amb una alegria molt
natural.
Potser aquesta alegria

no

sigui comparti

da pels membres del Jurat, que no poden
deixar el premi desert. Sigui com sigui, ja
se sap que sempre hi ha descontents.

llástima que

figurons!

l'hagin

confiat

a

colla de

una

—

-

presentar?
—No, de

cap manera. El senyor ha en
trat amb mi. No te l'he presentat perqué
jo no el conec.
M'algo amb el sentiment que acabo de
cometre una planxa d'aquelles que fan épo
ca en la vida d'un home.
—Perdó, senyora. Es a la senyora José
Hermant que tinc l'honor de parlar?
—Quina broma! Sóc Beatrici Rímini, la
"star" del Consorci franco-nipó.
Infern i darnnaciól Ara ja no trobo es
trany que sigui tan bonica, mentre un as
censor invisible semble dur-se-me'n a vint
peus sota terra, en una davallada vertigi
nosa.

M'empasso un glop d'aire i provo d'asse
gurar el peu.
—Beatrice Rímini, la creadora de Tota
per tu!, de Seré teva, l'estrella d'El teu cos
és déu i de cent altres éxits mundials?
—Sí, senyor, sí—explota el jove--; Bea
trice Rímini en persona. Aquest nom estal
via més llargues explicacions.
Una riallada ens detura. Beatrice es re
cargola veient la cara que fem i sentint
les meves embarbussades explicacions.
—Ja veus, Olivier, que el senyor encara
és més distret que jo. Vós anáveu a casa
del meu vef de replá. La porta de Pesquer
ra, senyor, de l'esquerra. Vós heu trucat a
la de la dreta.
La miseriebrdia de Déu és infinita. M'ar
rapo a aqnest nom d'Olivier que acabo de
sentir com a un salvavides.
—Olivier?... Heu dit Olivier? Perb, esti
mat senyor, si he tingut el plaer de temr
vos per intérpret, ja fa cinc anys, a Tolo
sa, en el meu drama Eta Albigesos. Recor
deu? Jo sóc l'autor.
—En efecte, senyor—es digna somriure
Olivier, tot allargant-me una má dreta con
ciliadora, mentre, amb la mirada, no cessa
d'empinyer-me cap a la porta.
—Ara us acompanyo—murmura la "star".
M'inclino, tartamudejo, saludo, somric: no
sé ben bé el que faig i, de recules, me'n
vaig cap a la porta, mentre, al meu darre
ra, les dues estrelles en les apreciacions de
les quals més m'estimo no pensar, deuen
bescanviar, com en el final deis films que
encarnen, un d'aquells petons que no s'aca
ben mal i fan estremir, en les sales fos
ques, la jovenalla en mal d'amor...
JEAN CAMP
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H. G.

WELLS,

L'Home Invisible

Entorn de la F. B. M.
A la

recerca

(S. M.). Teléfon 51822

Uns comentaris sobre un tema estival,
tractat amb una "mmchalance" no menys
Les aparicions de Wells en catalá han
estival per molts deis opinants, ha permés
estat fins ara sortoses. Fa une quants anys
al jove director de la F. B. M. d'escriure
la colleeció "La Novella Estrangera" va pu
una elegia punyent. El senyor Estelrich,
blicar The Country of the Blind, un dels
després de resumir les activitats de la F.
contes més característica i bells d'aquest
B. M. i de les aoves filials, la F. 13. C., la
escriptor, en una traducció molt discreta. B. H. C. i alguna altra, nades d'un comú
Ara ha tocat a Just Cabot el fer-nos la de
mecenatge, es del que mentre que el pú
blic ha correspost amplament a Peden deis
L'Horno Invisible.
Aquesta traducció és tan adequada que promotors, la nostra crítica, en canvi, ha
emmudit. Estelrich en treu la conclusió
he tingut de fer uns ulls molt vius per a
que, per causes totalment ignorados, s'ha
trobar-hi cap tara. Amb tota la mala in
congriat contra la F. B. M. una atmosfera
tenció de que sóc capag fará remarcar una
hostil.
inadvertencia: la traducció de blank per
Contra la F. B. M. i contra els seus bo
blanc (pág. 31); un cas de literalitat exces
rnes. Estelrich exagera, evidentment: a tot
siva: silk hat, que sol designar en anglés
estirar, podria concloure'n indiferencia. No
és pas, certament ell, qui es pot plányer
el bcorret de copa, és traddt sistemática
del tracte del nostre periodismo. Si l'acti
ment per barret de seda. Aquestes tares que,
tud d'ara Pis deliberadament hostil, la con
de fet, si no les cerqueu, us seran tan invi
xorxa del silenci s'hauria fet des del pri
sibles com Phorne de qué es tracta, i pot
mer dia: la rápida promoció d'Estelrich,
ser un parell més de més Ileus encara, son
en un petit món literari com ell creu que
totes les que he pogut descobrir en una tra
és el nostre, hauria almenys evitat els di
ducció que representa tota la serie de les
tirambes qtie tant a l'empresa com a ell
dificultats de que una tradueció és suscep
segons dl mateix confessa--li foren dedi
tible.
cats els primen temps d'actuació. Fatal
ment, la impulsió de la F. 13. M. n'hauria
La majoria de les traduccions que es pu
patit. No ha estat pas així.
bliquen no són pas tan nostrades com cal
La cooperació no va faltar. Si avui la
dna. Recordo perfectament una versió di
F. B. M. té 1,800 abonats i el tiratge es
recta de l'anglej, de qué cm calla traduir
tanca a 4,000, cal no oblidar que aquest re
moltes de frases literalment al francés per sultat és sobretot degut a la cooperació
comengar a entendre-les una mica. No tots
exemplar dels peribdics. Comunicats oficio
sos, intervius, ressenyes deis actes de pro
els casos de traduccions mal fetes són tan
paganda: generosament, els cliaris cedi
misteriosos com aquest. Géneralment, la lec
ren tot l'espai reclamat a l'apoteosi de la
tura d'una traduceió mitjana us produeix
nova empresa i del seu director. Varen sor
un mareig lleu, com la vista d'uns quants
tir els primers volums, la premsa els saludá
metres de film desfocat. I podeu estar se
cordialment, i els comenta moltes vegades
gur que el traductor lía fet la seva tasca
a costa del peculi particular del crític, el
amb aquella facilitat i aquella alegria. No
qual rebia els volums mitjaneant subscrip
veient dificultas enlloc, no ha pogut enea
ció. Aixe ja no era correspondre massa al
parrar-se a resoldre-les i, sense adonar-se'n,
tracte de la nostra premsa. Algú es co
mengá de retreure.
ha deixat per a la paciencia del lector aques
Diguem ben dar, per esvair tot equívoc,
ta tasca enutjosa.
Llegint L'Home Invisible, en canvi, el lec que les edicions F. B. M. són lloables. Gran
pan de les versions, quant a fidelitat al
tor catalá no necesSitará per a res la seva
text, són tal vegada superiors a les de la
paciencia. Les dificultats es fonen en la tas
"Guillaume Budé". L'edició parla molt bé
ca ben feta. Just Cabot ha sabut trobar en
de la nostra tipografia. I dones?
la nostra llengua Pequivalent de la bella
I dones. Com fou llengada la F. B. M.?
prosa de Wells.. La nostra atenció, no ne
Com són Ilengades moltes de les nostres em
guitejada per mancaments del vehicle lite preses editorials, que després han de plá
rari, pot seguir a tota marxa les perfoman
nyer-se d'aquest mateix silenci: "tnaient el
Sant-Cristo-Gros." Vet aquí el perfil que
ces extraordináries de Griffin. I val a dir
Estelrich hauria pogut preveure.
que les aventures d'aquest home, tan cíen
Les edicions de la F. B. M. no són pas
tíficament i egoísticament esdevingut invi
naturalment: ningú no hi aspi
sible, es mereixen ben bé la nostra atenció. perfectos,
raya.
Alguna versió incorrecta, dissenti
Explicant-les, Wells .desplega la seva mag
ments quant al criteri seguit en la qüestió
nífica técnica de narrador; i quan us ado
tan excitant aquí encara: l'art i la moral...
neu que, fet i fet, tota la histeria no és
El "tabú pairal" d'una banda, i d'altra
la susceptibilitat del senyor Estelrich, frus
més que un seguit de variacions sobre un
traren una polémica que tot just iniciada
tema limitat, encara us admireu que 'hom
calgué ofegar. A algú Ii fou suggerida la
pugui aprofitar tan bellament una idea sen
conveniencia de cessar discOrdies que der
zilla, per ben trobada que sigui.
rotarien el profá i u presentarien com un
desastre qüestions simplement opinables...
Una de les bones obres que fati, per es
El front únic, com sempre. A d'altres els
creix, la publicació de L'Home Invisible, se
en dissuadí la situació privilegiada que Es
rá de desenganyar definitivament els co
telrich té en les directiyes editorials; la vida
mentaristes mal informats que no poden
és tan dura! L'engrescament del director i
Wells
sense
esmentar
mencionar Jules Ver
alguns col•aboradors, a l'Are de Bará, ja
ne, com si aquests dos escriptors tinguessin
havia creat un incident penós: suscitar
res de comú; la qual cosa alleujará els co
qüestions ja semblaria entossudir-se a liqui
dar qüestions personals... i hom optá pel
mentaristes ben informats de l'obligació d'a
silenci.
nomenar Jules
Vernes quan parlen de
Es per aixt) que no hi ha hagut crítica.
Wells, per a dir que aquests dos escriptors
Crítica hauria representat polémica. El ca
no tenen res de comú. El francés de fra
mí seguit per la F. B. M. aquests últims
ses fetes de Verne fa un trist paper al cos
temps no té massa simpaties. Per a "aquesta
tat de l'encert expressiu que tots els crítics
gent de les redaccions" ha estat una forta
anglesos reconeixen a Wells. L'encís espe
decepció veure vestits amb circumloquis el
cial de Verne no té cap relació amb la bo
Catul i l'Horaci, i veure com mentre la
na literatura, mentre que l'escriptor anglés
Fundació servia l'Ausoni, el Varró el Po
és un deis millors novellistes contemporanis. libi i tot el Séneca! hom evitava el com
del Plaute, de PAristbfan, del Mar
Científicament, Vente se sol revelar com promís
cial, per tal que els abona.ts pudibunds no
un erudit
de cficcionaris enciclopedies;
es donessin de baixa.
Wells, en canvi„ té una sblida preparació
Sí, Estelrich replicará que és un atzar.
científica que actualment es manifesta mag
Hom no pot publicar de cop les obres mes
níficament amb la publicació de The Science tres, i acumular pels anys a venir tota la
of Life, obra que l'any que ve, quan será fullaraca clássica. Els subscriptors s'ani
rien refredant... P'ero en tot cas, amo no
traduida al francés, desfermará la fúria
justificarla
que sistemáticament hagin estat
dels nostres creacionistes més simiescos.
arreconats els autors perillosos• a tot esti
La nota que precedeix la traducció de
rar, evidenciaria l'error inicial de la Fun
The Invisible Man fa notar escaientment
dació en projectar la publicació íntegra deis
la dissemblanga entre aquests dos escriptors
Ilatins i greca. No tots els llatins i grecs
de qué hom ajunta tan barroeraznent els
són clássies... En definitiva, han quedat mas
sa llibres per tallar als prestatges deis
noms. No tan escaientment, al meu parer,
subscriptors.
diu que "no cal pensar que l'interés novel
lesc de L'Home Invisible es vegi minvat pel
tractament de problemes políties i religio
e ele • Mere 1•• • MI • ~I • »Mí 41~
sos". Certament, aquests problemes no sor
1111111111111111111111111111111.111111111Pr
geixen en l'obra de Wells oferta ara al pú
blic catalá. En aquest aspecte, The
Man és una excepció en la produceió
copiosa del novellista anglés. Perb, puix que
Phome és un ésser polític i religiós (almenys
•
als ,palsos, mitjanament civilitzats), no sé
veure com la política o la religió, que cal no
confondre amb la propaganda egoista de
partit o de doctrina, puguin fer minvar
l'interés d'una novella que estudil a fons
els carácters humans.
Altrament, jo no sóc pas dels que creuen
que no s'han d'escriure sinó obres d'inten
ció profunda. D'intencions d'aquestes, l'in
fern de la mala literatura n'está atapekla
ment empedrat. Una novena interessant i
ben escrita té en ella mateixa tots els jus
tificants que li calen. Així, aquesta novel
la de Wells, que Just Cabot ha traduit tan
competentment al catalá, está plenament
•

•

S ALES ESTESES :

-77774—

explicació

El critic havia, dones, de triar: o fer pe
rular la senyera i afrontar una impetuosa
visita del senyor Estelrich, o callar. —Per
qué en aquest país les qüestions sempre
queden limitados a dilemes semblants—. I
ha optat per callar: actitud cómoda si vo
leu, perb digna. Més que res, el carácter
que des del primer dia es dona a la capta
de subscripcions, coaccionava ja la futura
llibertat del crític. Ja el senyor Vallés I
Pujals, en una ocasió memorable, demostrá
com es pot
especular amb aquest "tabú", i
fins on hom pot arribar abans que la cor
da no es trenqui.
L'clx-ervació del director de la F. B. M.
planteja, dones, una qüestió molt més inte
ressant: la servitud de la nostra premsa.
Servitud voluntária, potser, peró servitud.
Estelrich sap pla bé, que fins fa molt poc
temps—i qui sap si dura encara!—no hau
rfeu trobat lloc per combatre les ifitempe
ráncie3 d'un moralista, el sectarisme d'una
crítica sagristanesca, la impudéncia dele
que amb el xovinisme es basteixen un dos
menys escandalós que el del senyor Vallés...
Adhuc si, com no és afortunadament el cas,
l'obra de la F. B. M. hagués estat franca
ment deplorable, quin diari nostre hauria
gosat donar-hi publicitat? Estelrich, dones,
sembla que no podia ignorar la causa d'a
quest silenci.
Fet i fet, a quí perjudicava aquest si
lenci? No pas a la Fundació, la prosperitat
de la qual ha quedat ben assegurada, amb
crítica o sense. Si algó podia queixar-se,
era el lector. Per qué, dones, se n'inquieta
el senyor Estelrich? No eren pas variacions
sobre el tema estival el que li faltava.. Ehl
té prou recursos.
Ara, si ell no cercava una explicació, tot
i desagradable, sinó una polémica en la qual
ell fer un paper brillant—propaganda gra
tuita —, no hem dit res. Se la fará tot sol.
C. M.

Hi ha hagut •inventors qt.e, sense saber
s'ho l'un de Paltre, han fet una mateixa
troballa ; autors que han donat el mateix
argument a llurs obres respectives i han po
gut demostrar que cap d'ells no havia pla
giat l'altre... Al copdavall, si namés hi ha,
segons sembla, un nombre determinat de si
tuaoions teatrals, i una cosa aproximada deu
succeir en els altres ordres, cal reconéixer
molt d'enginy als autors de tota mena a
saber-nos servir plats idénties sota cuinats
diferents.
En el ram deis xistos es veu que passen
coses per l'estil, coincidéncies curioses. N'hi
ha que desapareixen fins a ésser totalzment

—

ja

Penseu que

enraona; ahir

encara
va

no

té deu

dir-me papa.

Pobre criatura, si és tan

sap ella.

mesos i

petita... qué

oblidats i tornar a reaparéixer al cap d'uns
anys. N'hi ha que, esbravats de tan popu
lars en certs palsos o en certs medís, són
inédits i d'éxit segur en d'altres. Es donen
també, ja ho déiem, coincidéncies. Per exem

ple, aquesta

:

El lector recordará el dibuix de IBenigani
que publicávem en el nostre número ante
rior, de 1i d'agost. Doncs bé a Le Rire
de París del 3 d'agost, és a dir, sense cap
possibilitat de plagi, ha aparegut el dibuix
que amb la seva llegenda reproduirn.
Potser, encara que més gran, només hi
pot haver, en tot el món, una quantitat de
terminada de xistos i per força s'han de re
petir de bona o mala fe.
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(Biblioteca Univers)

—Ah! de debo!
Frene un aire convengut, esperant expli
eacions.
—Han volgut massa estrelles
prosse
gueix amb un accent estranger—. Ja us po
deu fer cárrec de l'ensalada. De Milo, Blai
sine Ardy, Jean Régné, tots francesas evi
dentment. Sembla que ara el públic exigeix
nacionals. Amb tu i jo, cm sembla que ja
n'hi ha prou.
I el seu dit assenyala la direcció del figu
rí de moda.
Hl estás molt bé, tu. I com que el pú
blic ve aix1 que veu el rneu nom pels car
tells, amb nosaltres n'hi hauria hagut prou
per assegurar l'éxit del film.
Aquest gata-maula de José Hermant, fet
i fet! Ja m'hauria pogut avisar que la se
va dona fa cinema que és favorita del pú
blic i que és... italiana segurament. Perb
per qué no ve el!, i així podré saludar-lo?
—Tindré molt de gust d'aplaudir-vos, se
nyora, i estic desolat de no haver pogut
barrejar més aviat els meus aplaudiments
als del públic.
Un somriure és la meya recompensa, pe
re el galant a penes desarrugat manifesta
una nerviositat sensible. S'aixeca mentre
nosaltres callem, va amunt i avall de l'ha
bitació, se'ns acosta i, de cop, explotant:
—Escolta—diu a la senyora, i se sent
com les si•labes xiulen entre les seves dents
—si has de tenir una conversació seriosa
amb el senyor (i es repenja sobre les pa
raules, apuntant-me amb el seu índex)—,
per mi no estiguis, t'ho demano; ja m'es
peraré a Phabitació del costat.
—Amb el senyor?
La senyora em mira, esverada, mentre la
meya cara reflecteix la mateixa incompren
si6.
—Amb la senyora?
I aleshores sóc jo que miro la meya in
terlocutora. Un silenci d'alguns segons ene
sembla una eternitat.
—Com—interroga—, el senyor no va amb
tu?
—De cap manera.
—No és un deis teus amics que cm por
tes i que, a més a més, encara m'has de
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