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impressions sobre la situació interna
cional: Capiarem d'a<juesta lletra tot el que
pugui tenir interés públic. El resten és cla
rissim i no díssimula una certa•inquietud
•davant la possibilitat del canyi d'orientaoi6
•eves

•

que sembla insinuar-se i que coincideix amb
l'entrada al segon desenni de la vida de la
Societat de Nacions. Diuen aixf els princi
:pals parágrafs de la !letra que tradulm :
«De La Hala a Ginebra hi ha cent Ile

generacions

l'espectacie
unarumitat,

que aquesta política, la de la
no E havia entrat al cor.
»Vull fer constar que aquesta observado
relativa a la unanimitat no és meya. En
cara que sernbli estrany, i malgrat
sser
tan aguda, és anónima. Es un producte gi
nebrf, i si fóssiu ara a Ginebra i circulessiu
per la sala de la Reforma 1 .pel palau de
la Societat de Naoions, us sena presentada
de mil maneres.
»Si examineu el discurs de Briand,•veu
reu quin
seguit d'allusions ha fet a aquesta
situado insostenible. Ha parlat de sancions

A les nostres planes han aparegut una se
rie de crbniques sobre l'estiueig, que encara
que algun malpensat les hagi cregut inspi
redes principalmente Per una deria .satirica
deis llocs i de los persones, fet i fe,t han
resultot una apologia de les platges i de les
muntanyes del nostre ball país. La literatura
turística és si fa no fa aixb No tot s'ha de
reduir al magne ospectacle do la natura i a
cercar qualitats i virtuts a les pastoretes i
a les flojee de marina. A.ixb ho fan els poe
tas, que són la gent que tenon menys ere
dit en materia de 'mallar i saber on es
n'unja bé, perqué ele Pactes !a tenen prou
tema a cantar i totora Pestbmac petit. El
turisme és una cosa qué requereix
dinamiques i digestives. Altrament fa.cultats
hern po
gut observar un fet molt important i és que
al davant d'un paisaige Unía hi ha moltes
vegades una mala fonda, Pols artistes una
neres

mica

compensa Paltra, Perb pels altres

mor

gran inconvenient. De totes ma
la gent de casa riostra 4 mica en,
un

,

En la conferencia sobre teatre que va do
colaborador d'El Metí aná a veure el
a l'Ateneu Polytechnicum En •Millás
director. El rebé En J. B. Solervicens.
El
Raurell va citar cinc o sis autors estrangers,
collaborador, en un moment de pausa, s'a
Darrerament, En Reman Vinyes, confe
dona d'una porteta molt
dissimulada, en
renciant al mateix lloc i sobre el mateirt
Ii rec6 del despatx deis
directors. Una mica
tema, va batre llargament el récord d'En' indiscret, pregunta :
Millás Raurell. Va citar, com aquell que
On 'dóna aquesta porta,
Solervicens?
res, seixanta dos autors
El jove co-director
respongué, sense do
que l'Ambrosi Carrion també es
nar-hi importancia :
prepara per donar la seva conferencia al Po
Dona al celobert. Només l'usen els
di
lyte,chnicum 1 que no está pas decidit a que
rectors.
dar enrera. Hom diu que ha cornprat el
diguem-ne Anuari Riera deis autors dramá
de sastres
tics de tot el món, i els citará tots, comen
A
çant per la
i acabant per la Z.
Com tothom sap, aquests
Així no •11 passará com En Vinyesj,que,
lirio a Barcelona un Congrésdies ha tingut
de Sastrena.
abrandat d'erudició, no es va donar
I com tot Congrés que
s'estirni, les sessions
que entre els autors que citava n'hi havia han estat amenitzades amb
un ápat. El cas
algun de repetit.
és, per& que en alguna redacció
han passat
am1s de cap per
trobar redactors per enviar
a fer la
Les excuses d'un
informado deis: esmentats
En una ocasió la cosa va arribar aápats.
un ex
treta insospitat I el redactor en cap va
El senyor Ribera Rovirra va enviar una
ha
ver
de
carta als diaris intentant explicar el galima
formalitzar-s'hi i va eXigir explica
cions
propbsit d'aquel] abstencionisme ge
tias de la famosa verbena. En mig d'altres
nera] que amenaçava comprometre
coses curioses, el president de l'Associaol
la bona
informació del diari. Sembla que li van
de la Premsa afirma seriosament que aque
res
pondre
:
lla nit van entrar impunement a l'Exposició
Ja veurá. Com que és un sopar de
mas de sesenta mil personas, sin pagar en
sas
tres, un hom hauria de tenir algun rense
trada y sin tener pase.
nyament
Us figureu seixanta mil persones passant
sobre la possible concurrencia. Es
tan fácil trobar
crestranquis pels torns de les portes de l'Ex
coneixences desagradables,
posioló? Suposant que n'entressin cent cada
•imintrt —que ja és suposar, ens sembla—,
hauri una mort a la
del cálcul del senyor Ribera Rovira resulta
redaccié dé «El Matí» ?
que durant deu hores seguides van estar
entrant gent amb tota impunitat.
Copiem
Aquest Ribera Rovira ens ha sortit massa
«Encara sento la
ernpeltat de portugués, veli aquí.
tacle j quan recordo suggestio d'aquell espec
aquells segons emotius,
se m'esborrona la pell.., Es
quelcom fan
tástic,
«La
que
fa
a tres quarts de
trontollar tot el
si un terratrémol d'emoció públic; és corra
ada
pares el vostres cors... Es de esmicolés,
A la primera página de La Veo un senyor
doldre que Pas
pregunta tot intngat: Qui és l'autor deis sassf de la pista hagi estat un espectacle
tan bell: una cosa tan segle
brolladors de
El bon borne
vint, que de
tan bornc fa oblidar, davant le
indignat porqué rungú no en parla. «Es está
crua realitat
que
de la
no teninn dret a saber-ho?»,
de la pista, les
pregunta. «Es tristes, mort
i, posa al cor aquellaremembrances
que Macó s'ha fet tot sol?» I acaba: <Mema
vibraoió que
tot i ser-ho, silencia Pambient
nem que es digui per qui ho sápiga, qui éš
rublert adés
d'alegria.»
l'autor fins ara ignorat dels brolladors.»
Els lectors d'El Matí, després
Es el que té el llegir poc: Si el que ha
aix6 que signa el senyor Navarro de llegir
escrit aixoS, Ilegís, a més a mes de La Veza,
Sedó,
hi ha dubte que deuen dir, esborronats: no
Peltre premsa s'hauria assabentat que 'a
—Jesús, Maria, Josep!
fa una pila de setmapes,que ,VIRADOR d
dues columnes a Carlea StIbigas, i adfic «ieCaldrá que la direcció del diari catblie
El Malí posteriorment ens ha fet 'l'honor de adverteixi al seu redactor la conveniénoia
reproduir el dit article, amb unes guantes d'anar a presenciar les curses de Dirt-Track,
variants, perqué no tos dit. Ah. I fins el ben preparat amb Déu, confessat i combre
Diario de la Exposición n'ha parlat també, gat, i tenint els papers despatxats, com so.
len dir. No fóra el primer cas de
i fins ha publicat una caricatura que
«non a
de
Caries Buhigas ha fet el nostre company causa d'una emooi6 massa intensa. I aquest
xicot es veu que s'ho pren massa a la va
Bon.
nar

—

-

estrangers!•Sembla
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Sopars

•

c'omp.te

president

Ven»,

Palau de les Nacions

fajes

de mal camí. Per a un malalt, L a
per al cas que algun ,poble es desentengués
Hala i Ginebra son des climes dos régim s de la política ginebrina i deis seus fatuas
totalment oposats. En el moment en qué
els pactes de Locarno i París ; ha dit que
és collocada la pedra del palau definitiu de
no n'hi ha prou amb la cláusula facultativa
la Sooietat de Nacions, obra d'un gust mo
d'arbitratge
; que el problema de la segu
dem impecable, Porganiane wilsoniá com
molt més Inportant que el del desar
pleix els seus deu anys de vida. Coincideix retat,
mament, cada poble l'entén segons la seva
amb aquest moment la impressió que la So
cietat de Nacions sembla donar-se compte situado propia i és molt liberal quan fa
referencia als altres ; que no sha de parlar
d'haver entrat en un període que niguas
qualifiquen de perfode de crisi, ple de dub de prestIgis nacionals quan es tracta d'evi
tar la guerra i d'organitzar la pau. I tot
tes 1 de vaoillacions.
»L'Assemblea, el Parlament més fi del dient aix6 ha passat gairebé pi damunt
món, 1 la ciutat de Ginebra, oberta a tots del projecte de federació europea, com si
Pambient d'ara no fos prou propici.
els venta i atenta a les palpitacions de ,cada
moment, s'ha lliurat aquest any a unes
manífestacions que no tindrien explicado fá
cil si no es respires a Patmosfera aquesta
sensació que vientre sembla que ve un can
vi d'orientad& río es té el convenciment
que la massa internacional está suficient
ment educada. Les rnanifestacions apoteb
sigues que s'han fet a Briand no són pas
com les deis áltres anys. Sembla que tin
guin. un altre to 1 un altre sentit. Han estat
una cosa excepcional. Ha arribat a unir-s'hi
la gent del carrer, cosa que no s'havia vist
alai a l'austera •ciutat del calvinisme. ts
Phomenatge de totes les delegacions i. dé la
clutat de Ginebra a l'hacine que representa
rnillor l'espera de la Societat de Nacions
i que n'ha dit tot el sentit amb més cor
dialitat i eloqüencia. Henderson ha dit de
Briand que és l'home de la pau i que, per
la magnitud de la seva obra, traspassa l'a•
história de Franca. 1 s'incorpora a la his
tbria del alón. Precisament aquestes ,parau
RISTIDE BRIAND
les del ministre anglés d'Afers estrangers
resumeixen la persona de Briand i tota /a
»Per a entendre bé aquelles ovacions
crítica que contra eh organitza 'a cada reu
aquest
discurs tothom admet que sense La
nió internacional la, premsa nacionalista
Haia, el discurs de Briand hauria tingut un
francesa. Briand enten que la millor ma
altre to, i el de Ilac Donald també. L'any
nera de treballar per a la .França és garan
passat, Briand no va tenir l'éxit acostumat
tir-li la seguretat. Aixé de vegades importa
tothom se'n recorda encara
va
petits sacrificis— sacrificis d'uns quants mi parqué
parlar
als alemanys amb un to agre. El
Boas a La Hala
i val a Briand l'acusa
discurs i les ganes de no trencar res sena
ció de conduir-se (mes corn un ministre sti
bien revelar el temor que les coses estan
pernaoionál que com un ministre francés. anassa a punt de trencas-se.
Els fets demostren, peró, que cap altre home
»Segurament la crisi passará, per?) es veu
d'Estat no ha trobat aquest to internacio
venir un canyi i no se n'endevina Porie,n
nalista. Tot ajaré, a Ginebra, se sent, es veu.
tació. Sembla com si a Pacabament dds
»Ovacionar la persona de Briand és vic
primers deu anys, la Societat de Nacions
torejar la histbria de la Societat de Na
necessités cloure un perfode de la seva his
cions. Aquesta ovació a una histbria
toria
fecun
da, que compta deu anys, malgrat hay& idees í començar-ne un altre. Amb quines
amb quins homes? Aix6 és el que
passat per tota classe de perills,
representa de motnent no pot predir-se, per?) malgrat
la por d'un canvi. El
mecanisme que ha
les ovacions a la política de cordialitat, més
produit aquesta sensació és bella senzill. El aviat
sembla que les coses es poden enca
record de La Hala ha desconcertat
mita minar cap a una política de fraccions que
gent. Qualsevol que sigui el resultat de
faria de la Societat de Nacions un Par
Conferencia de La Hala ha deixat la imla lament
internacional amb baralles de pres
pressió que es tracta més d'un resultat téc tigis
nacionals. Potser aquesta Impressi6 és
nic que polftic. Els pobles
interessats en la una mica massa pessimista. Potser
solució de darrera hora no han
Pespe
rit de Ginebra sabrá sobreposar-se
quedat sa
a la po
tisfets. Alaco potser es veu més
ara, des de Ginebra, amb la darament litice de fraccions nacionals i de partits, i
perspectiva Pesperit d'unanimitat prevaldrá sobre la
del tennps i la distancia,
que des de La manera forte.»
Haia, ara fa uns quants dies. Els
pacifistes
estan desolats. Potser no
s'ha trencat res,
pero si bé ho observeu, constatareu
que una
gran massa de gent es
deba impressionar 411.
encara per la
Degut a no circular els diumen
manera forta. I precisarnent
aquesta táctica és la negació de l'esperit de
ges l'avió postal, no hem rebut fins a
Ginebra, on tots els
de transcendencia han acords internacionals
l'hora d'entrar aquest número en má
d'obtenir-se
nimitat. N'hi ha prou de pensar per una.. quina
qué vol
una correspondéncia de
dir unanimitat per a
MIRA
tica de renunciad& de representar-se la polí
DOR
a Ginebra.
aedo que cal fer a compromís, de trans
Ginebra. I
Tampoc no hem rebut amb prou
abans de reunir-se l'Assemblea unpocs dies
deis po
bles més importants
temps
"Lluhl i Rissech i l'Esquerra
entre els que formen
part de la Societat de
Nacions ha donat Catalana", de Claudi
-
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Ametlla.

Briand.

Jara!

va orientant-se en aqztest sentit, per
l'autombbil ofereix unes grans facili
tats de recerca i d'orientado. Cada estira les
coses minoren el grau de la
civilització, que
té una relació directa amb els problemes
de l'estómac, hi va guanyant sensiblement.
De 1-otee maneres arar que la temporada
de Pestiueig s'acaba, no podem deix‘ty fras
aquest tema, sense pensar que no a tot
arreu hi ha la tranquillitat i el
benestar
expansiu i enriolat do Caldetes, Sitges,
Ca
daqués o altres ?loes descrits pel nostre jove
i brillant cronista. Al costat de l'estiueig
alegre i esportiu, hi ha també un altre es
tiueig que és de la gent tarada i afligida
que va a fora per necessitat i per
que tren aigites termals, litíniques, remei,
carbb
niques o sulfurases, és restiueig trist.
Caldes, Vallfogona, Sant ulilari i afros
llocs per t'esta causen a moltes persones
sanes un efecte deprimen& La gent
hi
fa temPorada, la més barrejwia quequehom
pugui imaginar, té un Punt de pintoresc in
confusible i agre, i la vida social és una
mica forcada i dificultosa. Esta ciar que hi
ha qui es diverteix i s'adapta al
medi,
el gros contingent d'aquestes colbnies el perb
for
men les persones que mai no
han sentit la
vida de societat i que
segurament no hau
rien sortit de casa si el
metge
ho
hagués aconsellat. Son tnenestralsno i el:page
sos de
bona posiriói
.iirtn per Pestalvi
i consideren Pestizterg 'com una.
acosa de
nyors». Gent desplaoada, que cerca a se
l'ai
gua de les fonts Palleujarnent de. les seves
dolendes crbniques i que enyora la botiga,
el piset reclosit i la vida rutinaria
com un
senyal de bona salut.
Que lluny són d'aquests !loes les platges
alegres i assolellades, animades de cossos
!aves i agas, de banderoles i de coloraines,
clavara la immensitat blava de la mar. Ni la
...En el
es
naturalesa ni el paisatge diu gran. cosa als
de
nostres estiuejants. Gairebé tots
literiria
viuen a
dintre lpoble, i no procuren sortir-ne
sino
és per anar a la font o per estirar una mica
En Povill i Adserá i l'Ambrosi Carrion
les carnes. La prescripció facultativa i
discuteixen en el seu recé de la redacció de
tint ide conservacif dicten el sea viure
La Nao. En Carrion és persuasiu.
diari.
A la gont de •les comarques i
—Jo us donaré les idees generals de la
sobretot als
pagesos no els interessa el paisatge. La crítica que heu de fer del meu Poema de
frondositat i el: arbres pel pages d'un país Port. A vós no us caldrá sinó vestir-lo amb
sec, són coses intolerables. Com
el vostre estil gonflat.
que en
Perb En Povill no es deixa pos convencer.
aquestes colbnies s'hi ve a descansar. es
passa tot el dia a la placa, que és el que En Carrion insisteix, cada vegada més per
fa en el seu 'roble cada diumenge.
suasiu. Per •últim, el seu subaltern Se li su
Les tertulies en el cale, que sol ésser sena
bleva:
re en un carrer
I ara, Carrion! Prou d'aquest color!
sbrdid fose i sense gaires
mobles, un billar i quatre taules dosolades No veieu, sant cristiá, que aix6 seria una
i fredes, sempre són les
intangible i superflua? La dignitat lite
mateixes; un grup cosa
de tresillaires, un. nitre de capellans madurs
raria, sobretot I
que semblen vídues, i un grup de vídues
.Aixb mateix, Povill.
que semblen capellans. Les converses
també
semblen les -mateixes. Ningú no pretén en
Crisi del llibre ?
ganyar-se j tothom parla de la seva metal
tia amb una cruesa absoluta. El fetge,
els
Llegim que el senyor Josep Mirade está
ronyons, el reuma... Fa un cert efecte
a •punt de publicar
un !libre bitulat Nostra
veure una persona amb
moltes capas i la
Dona la Sardana.
mirada trista. Sempre hi ha senyora
que
Amb un títol aixf el llibre ha d'ésser irre
ha de ter una pedra i que
exclama.: «Als missiblement bo, porqué con.'" tots sabem,
grassos ningú ens Pleon.»
«la sardana és la densa més bella de totes
Durant aquests dies les colbnies es
les danses que es fan i es desfan».
van
despoblara& Elles es posen unes zarzos al
Segurament que es tracta d'una obreta
cap perqub no s'escabellin ells amb el seo
mediterránia, pairal i
uardapols les maletes i una ampolla termos extraordináriament
nostrada, que llegiran amb fruició tots els
fan cal, a la poca per padre Pbmnibus.
Jordis totes les Nuris sardanistes.
Fina Pany que ve
es diuen els una
Nosaltres taanbé la llegirem i ens sem
ala altres, amb un sonzriure de
compromís. bla que ens agradará.
Grades a Déu que s'ha acabat Pensen
Com es pot veure, la crisi del !libre és
tots.— T.
molt relativa.
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De La Hala a Ginebra
hi ha cent llegües de mal camí
Una personalitat que está en estret con
Sodetat de Nacions ha resu
dirigida a un amic nostre, les

12 setembre 1929

diuen

que

homes són criminals

A L'ASSEMBLEA DE LA SOCIETAT DE NACIONS

tacte amb la
ma, en carta

Barcelona, dijous

-

que la pau no és
eterna. Hi ha organitzacions que inculquen
el germen de l'odi al cervell deis infants i
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La darrera paraula del sobrerealisme
No

es

pot negar que Salvador

és
popular. Aneu corrent els nobles de Dalí
la Cos
ta 13rava, de Tossa fins
Port Bou. En
Iloc.o nitre de cada poble, al casino o a
la
platja o al café, trobareu qui comenti les
facécies del pintor sobrerealista. De vega
des són gent de Figueres, de vegades són
barcelonins.
Que no la sap— ens dejen la platja
de Llansá
la darrera paraula de la pin
tura sobrereafista?
Home, no replicárem encuriosits.
Abans, poc o molt, agafaven una tela,
hi posaven quatre pinzellades, o no n'hi
posaven cap, i després hi enganxaven diver
sos objectes
un cap-i-cua,
una etiqueta
d'aigua de Solares, una capsa de Ilumins,
tatos d'elástic... Ara no ; ara ha han
sisal
plificat agafen la tela, hi pinten el fons;
agafen una capsa, hi fiquen dins els ob
jectes corresponents un retall de roba, una
sola de sabata, un prospecte d'una manicu
ra i quatre o ciric fótils més, i tot
plegat, la
a

un

—

a

—

—

—

—

:

un

:
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1

capsa la tela de fons l'envíen al client
vdient-i11:
uigu
Voste mateix, colloqui's-ho

Un «taparrabos»

a

tot
com

préstec

Havfem vist per les revistes illustrades

estrangeres

els esnobs de les grans platges
de moda dinant en vestit de bany, a les
terrasses dels casinos o damunt la mateixa,
sorra. No té res de particular. Es camping
pur, i no hi ha cap raó, ni la convencional
de l'etiqueta, que impedeixi que un hom i
una dona i tot, si s'hi troben bé, mengin
abillats a la manera estiuenca. Perb amé
d'exigir que el convidat que arriba, i que
encara no s'ha banyat, s'hagi de posar
l'u
nifonme general: ja és portar-ho a la punta
de l'espesa. I amó és el que li ha passat a
Cadaqués al poeta J. V. Foix.
Es va presentar a can Dalf. L'home ve
nia tot pampant del Port de la Selva, cul
blanc, amb brusa marinera. Anaven a as
seure's a taula, terrassa a la vora del mar,
Anna Maria Dalí, Salvador Dalí i el cineas
ta iButluel ; ells arnb taparrabos, ella amb
maillot. Varen convidar-lo a dinar. L,'home
acceptá. Per?) el varen fer despullar i Ji
deixaren un taparrabos perqué no desdfs de
l'uniforme general masculf.
Després diran que Cadaqués no és un

país avençat.

Canes de complir
En Josep Pla torna
jant 1, naturalment,

Dibuix inédit de Josep Obiols

a fer de cronista viat
els seus articles se'n
ressenten, en el bon sentit de la paraula,
s'entén. Parlant d'Itália, En Pla ha co
mentat el feixisme amb una simpatia irre
sistible.
Aquest xicot se'ns excedeix. A La Veo
no li exigeixen
tant...

MIEABDR.

2
Una confusió

de MIRADOR doné
En el número anterior
l'explicació de la faoilitat d'En Bori a

explicado,

vem

fer artieles. Segons aquesta
interlocutor d'F,n Beri li atribuí que escri
ciclostil.
via els articles amb
a En Bori
Ara ens fan saber que no fou Gardó.
sino
a
En
Josep
digueren,
que ho
El que passa és que allá cm hi ha En
hi
Bori hi ha sempre En Gardó, 1 allá cm
d'acf
sempre
En
Bori,
i
hi
ha
Garfio
ha En
la confusió.

transformació

La

més rápida

—

isrória
Viajó general

país. Alguns
d'aquests són
ui personat
ges gairebé im
a y

portants.

El president de PAssociació de Compta
bles de Catalunva, des de la fundació d'a
ho
questa entitat, ho és sols de nom. Quan
manava En Bori ;
era el difunt Planes,
quan presidía En Bausili, manava En Co
és president En Vandellós,
mas i ara que
continua el caoicat d'En Comas.
La preocupado de cada directiva és la
revista, •puix que ni amb un llum traben
abundancia d'articles de la pesada técnica
dels números.
I com que amb el canvi de juntes, que ca
da una respon a un grup o capelleta, cada
volta es fa Emés difícil de tr bar original, els
de l'actual Consell envien cartas, demanen
collaboració a tots els que formaren part de
juntes anteriors dientaos:
«Nosaltres que res tenim a veme ámb les
untes anteriors...»
La franquesa primer que tot.
•

adequat

Comptables tenia ganes
és sabut que tota entitat que
propósits aixf, el primer que fa és

L'A.sociació de
té uns

ja

organitzar conferencies.,

Per començar, els pares dé la idea

anaren

una,
a demanar a En Bausill que en danés
el qual assenti sense fer-se pregar. Encara
més :
Quin tema els interessa que tracti?

—

—

preguntar.

va

La comissió opiné que mentre fos un te
de comptabilitat, el conferenciant triés
el que volgués. Perd En Bausili, el fort del
qual no és pas precisament la comptabilitat,
•
contesté seguidament:
dones. Apuntin «La crisi del
Molt

ma

—

carbó».

Diuen que aquesta habilitat a salvar-se
d'un. penh ji valgué la presidencia de l'en
titat a la primera renovació de canees.

La netedat és

mitja vida

de l'Ateneu Barcelonés, mentre
rentava les mans, sentí la seva atenci6
alidada per un seroll estrany al water del
Un soci

es

com si l'aigua d'aquest clapotegés.
Al cap de poca estona, se n'obria la porta
a en sortia el doctor Nevot i Tomás, cate
drátic de la Facultat de Dret, arnb el bombf
posat les sabates descordades.
El soci aquell cuitá a fer correr la sospita
que el referit senyor es rentava els peus
en les dites dependencias de l'Ateneu.
No s'ha comprovat, •pero. Ara, que se
n'han vist tardes d'extravagáncies entre els
socis de la docta casa, que ningú no es
sorpren de res ja.

costat,

El blanc i el negre
Ja se sap, •en quan arriba l'estiu el jovent
distingit té l'obligado d'embrunir-se, si no
vol passar per arriaré.
Hi ha gent que arriba a especialitzar-se
en aquesta feina. Es passen horas i horas
tombats a la platja ; s'endinsen a la piscina
cada mitja hora ; s'unten el cos d'una com
Jposició química en la qual entren el iode a
la vaselina, i la deixen desfer-se en la pell
nua. Aixd requereix horas vagatives i un
petit capital per a no for res més que tenir
cura del color.
A Sant Sebastiá hivan cada dia dos o
tres negres d'hit jazz band que no sabem
on toca.
Entre ells hi ha el baharí en un
temps tamos Bubby W. Curry, un deis pri
aners xadestonistes barcelonins. Pero Curry,
negre magnific i
qüe .és negra del tot,
autentic, no pren mal el sol. No es torra.
Ell s'ajeu sota la marquesina i es posa a
dormir.
Qué fa En Bubby, acf?
Qué vols que faci? Pren l'ombra per
--

—

emblanquir.
La

mágia de la propina

El tennista

Flaquer,

que

ha

conseguit

tantas victorias en, els eourts com en els sa

societat,, és
esportman distinffit
generós. Per exemple, han passat a la
historia les considerables propines que dona
cada vespre al vigilant .de casa seva.
Aquest vigilant es veu que és
hame
agrait i que sap dorar el sentit de jerarquia.
lons de

un

un

De

que ha inventat una salutadó
per al tennista Flaquer. Cada
vespre, quan ti, obre la porta, l'home Ii diti
amb to solemne, gorra en iná :
Descanse en paz !
manera

tota

especial

—

Heus-el ací,
bar. Com
'tots. Taules a
el

E suivE,amo
l'
del bar

diinusn;

armad ab ampolles al fons. Parets blan
ques com a molts bars. A l'esquerra del
taulell, la «pastara», ço és, la taula de set
i mig, encabida en un quarto sobren Amo
i cambrers amb jaqueta blanca, el tovalló

braç.

POLIS aquest tenia un secret. Un soterrani
hurnit, que no servia per a res. L'amo, a fi
•

de treure'n profit, el disfressá de cabaret.
La pensada li fou suggerida pels intellec
tuals de la casa. S'Id baixava per una esca
la fosca. Herba i un rétol a l'entrada : «Au
fond de la mer». Al sesee, uns parracs de
guix atapeits de bombetes de colors ; en un
recó, un piano desafinat. Tot plegat trist.
Feia pudor de romátic.
En Fontdevila deja que figurava ,e1 qua
dro submarí deis Sobrinos del CaPitán
Grand fet per un aficionat.
En aquest soterrani o cabaret es reunien
no
o, millor dit,
se'n fmovien mal, una pintoresca colla de
behemis.
Era una época en la qual les mongetes
s'havien de dibuixar al marbre de la taula
i unel sabates novas aren una utopia.
Hetis act la colla : L'Amichatis, En Font
devila, En Pal, el,que firma, En Lluis Cap
devila i el monocle, Plribarne, En Tomás,
En Susanna, En Plató Peig, el pintor Gau
sachs, En Domingo, En Requesens de Sar
riá, En Salvat Papasseif i un sabatér que
es deia Mas al qual li va venir d'un través
de dit de no deixar-hi restabliment. D'a
quest grup sortiren els exaltadors literaris
del districte cinqué. Entorn del grup, uns
propagandistas radicals de tercer o quart
ordre, que no coinptaven. Visites assidues:
En Montero, un brillant descomunal que va
dur d'América i el «puro» aanb faixa ; l'a
companyaven sempre els actors Martínez i
Pedrola. En Julio
Antonio, En Vi
ladrich, vestit de
piges de Fraga,
la barretina ver
mella al cap, com
una cresta de po
llastre. En Gus
tavo de Maetzu,
que explicava uns
dramas i fulletons

perquégairebé

-

esgarrifosos.

•

eminencias.

El cabaret era molt democrátic. S'hi po
dia anar gairebé en cos de camisa i les es
pardenyes a reta16. La concurrencia, aristo
crática, com és de suposar. Vainas del car
rer de Sant Ramon, 1 voltants, noies que
volien descarrilar, per?) no sabien les tres
pobretes, cercaven una orientació,
guares
un carni —, 1 les trobaven, ja ho cree, mit
—

unes

magas regaladas oportunament

quants cafés amb llet administrats
a pintar-se els
ulls, les caras i els Ilavis. En saber-ne, ja es
consideraven «cocottes» d'esdevenidor. Unes
o

uns

amb

diplomacia. Aprenien

volien ésser estrelles rutilants de fmusic
hall ;, altres, arnb més sentit práctic, procu
rayen obtenir una collocació de papallona,
a qualsevol café corl
o el que es presentés,
ead.

D'aquestes, les dues més notables foren
la Margot i la Mary. Començaren per venir
al cabaret d'esquitllentes. Com que es di
vertien, s'hi quedaren a tot estar. La Mar
got avui és una gran entretinguda ; la Ma
ry fa de llevadora. Ací aprengueren les be
ceroles de la galanteria tot alimentant-se
de café arnb Ilet. La Mary era de la broma ;
la Margot es posava trágica.
De tant en tant hi venien eminencias
quedava
autentiques. El concurrent profá es
bocabadat. ?Qué hi velen amb aquests es
parracats que no tenien un ral? La Forna
ad
nna, la Tórtola Valencia. A aquesta un
mirador li afané una sabata, en un rapte
d'entusiasme. Era una sabata adornada amb
brillants auténtics. D'enrpenyorar-la, n'hau
ria tret moltes pessetes. Pero es tractava de
fer literatura. La hi torné. També hi venia
la Turcy. Aquesta, pero,ja estava acostu
Montmartre i no
macla a rodar pels sots
s'hi trobava estranya.

CHASSAIGNE FRÉRES
Casa fundada

PIANOS
Terminis

-

en

-

1864

AUTOPIANOS

Més de 31.000

TELEFON 16086
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•
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Erem una pi
AMICHATIS
nya a part. Mal
grat la crisi cró
nic,a de moneda que ens caracteritzava,
l'amo ens tenia consideracions. Erem els in
tellectuals de la casai la hi adornávem ; i
qui sap, poiser el dia de demá seríem unes.

jançant

p esos». Anava molt mudat. Un
rica. Terti
vestit de quadrets llampant. Dalt del vestit
un
cap yermen com una pastanaga i uns
ullets blaus, lluents com agulles de picar.
Era oridaner i armava uns escándols formi
dables als toreros. Després s'abandona. Ha
da dut una sabata 4 una espardenya al
hora.
Una vegada li aplicaren una injecció de
era ; el que Phi doné, va recomanar-li que
s'allités parqué
produiria febre.
A la matinada
comparegué al
bar inclignat, i
amb la gána for
midable que des
vetllen els corn
excessos.
polos arsenicals :
—M'han enredat
L'Esteve i En Daniel,
com un xino! En
amo i eambrer, respectivament
lloc de gi4 m'han
FONTDEVILA
L'Esteva. Era un ,chef-d'ceuvre». No te
clavat una injec
nia el santa de la comptabilitat. En canvi,
ció de Cinzano!
era un faldiller.
En veure'n de novas perdia
Havia dormit de les mánereS més es
els estreps. Volia ésser primer que tots.
tranyes. Repenjat per les parets, al carrer,
Hagué de traspassar Pestabliment. Ara fa aguantant-se amb una cerda, al carrer del
de corredor de joies.
Cid. ,Feia versos sobre-rea-listes,
En Daniel. Un home <latidos. Era «cor
Va morir rosegat de miseria i cocaina.
rido». Parlava papissot. Va treure la rifa i
En Lluís Capdevila i el monocle. Vivia al
s'emancipé. Determiné gastar-sels. Va bar a base de café amb Ilet. Duia una capa
comprar una dona per ell tot zol al carrer
francesa que li venia Ilarga. En caminar
d'Arrepentides ; llega un auto, també peer semblava que volés. Una gran cabellera ro
ell tot zol, i aná a fer un tomb per Mal or
mántica i un gran xambergo. Els dies de
ca. Creia de bo
solonnitat es posava una corbata negra, as
na fe, que a
til Espronceda, enganxada amb agulles. Si
ha no'
no hi havia
queien a grapats. Muy si
torçava el coll
autos. En ésser
glo xvin. La seva literatura,„ sentimental i
hl no en vulgueu
romántica, s'adeia amb el tipil l'alternava
Inés de barrila.
aarib unes soflames revolucionlries que sor
Feia eácursions i den a Los Miserables
un étmanari
radi
lees. En passar cal en el qual escrivien, entre altres, En
per un poblet, ti
Samblancat i En Salvat-Pápasseit —, les
LA MARi'
raya moneda
a
quals soflames li valgueren els honors de la
criaturas.
preso. Hi féu temporada. En sortir-ne no
Don Daniel, el almuerzo esta servido!
el coneixlem. S'havia engreixat.
amb una reverencia de propina.
Fumava en unes pipes descomunals, de
La cama ya está hecha, Don Daniel. les quals sortia una fumara negra, de xe
meneia de fábrica i una fortor estranya.
?Se le ofrece algo al senor?
digué En Font
Exigia molt respecte per la senyora. El
Qué cremeu aquí
seu pas per Pilla va deixar un rastra d'en
coc o alma? Heme, aixo no és
devila
lluernament.
pipa, és una bOvila.
una
En acaba-se la moneda, va agafar de
De tant en tant desapareixia. Durant uns
dies no el veia min. En tornar venia. en
nou el davantal.
L'Esteva i En Daniel eren els puntals de
dreçat, polit. Un gran clavell al trau i di
l'establiment. Compteu com devien anar els ners. Es comprava sabates de xarol amb la
ingressos.
cama de gamusa blanca, pots d'essénda
cars, prenia pernods. En venar-li un exal
Els toreros
Ern vui em
tament sentimental cridava :
d'olla!
borratxar
de
carn
una
taula
havia,
ja
ho
hem
dit,
Al bar hi
L'Arnichátis, ara autor predilecta del dis
de se t 1 mig. Al pis de dalt, al costat del
aleshores ecoista mordaz d'M
taulell, en un quarto sobren Els toreros tricte cinqué, i
a sortir
s'installaren a prop, es compren. Quan no Día Gráfico, que havia conmençat hi ve
per
1
ell
Horn
el
tenia
gana
morts.
Aixf
feia
poc.
torejaven
hi havia corridas,
nia bé, i procura
anaven tirant. Era la seva taula de sal
aprofitar-se'n
va
vació.
entre des senyo
El picolín, un personatge important.
„res. Tenia, pe”
«Croupier», infectat de literatura. Era me
el detecte d'«en
nUt i anava mdlt inuddt. Llegia intat i té
carinyar-s'hi». A
nia una flaquesa per l'Anatole France. No
leshores aquellas
o
de
de
Mata
sentir
parlar
d'Insúa,
podia
Ii perdien el res
Ii
encenien
les
sangs
Répide, parqué e
pecte. Les «liai
hauria trabucat la pastara. Era la salvació
sons»
degenera
deis toreros i el nostre mecenas.
ven en un seguit
Picolín...
de drames.
Ja no tens diners?
Vivia a la Bo
No.
PLATÓ FEIG
nanova, amb la
Espera el meu torn.
familia. Per?, es
En ésser-hi pagaya posturas imagináries.
sobretot
si tenia diners.
to
distreia
d'anar-hi,
content.
Als
Aixi ens ajudava. N'estava
A Phivern, com que feía fred no es
reros els afavoria, per?, ho feia de mala
canviava els mitjons. Se'ls posava un da
gana.
munt de l'altre. Havia arribat a dur-ne sis.
Ullán,
un
pi
fi
havia
En
Entre aquests
pata
i
rebent
I En Fontdevila. Aquest era un monu
cador que picant era un puça
ment. Bohemi, una mica per literatura I tan
das un as. Deis sis dies de la, setmana, set
bon tros parqué les circumstáncies fan Pho
anava coix i repenjant-se al gaiato. Era an
se'ls
segaven
me. Perb el noi de bona casa, traspuava. En
en
veure'l,
dalús. Als toros,
disposar d'una quantitat sortia el bon vi
les carnes. Un tal Valentin, de la- Barcelo
neta, que no deia mai res i rodava el cap vent, gustador de comoditats superfluas. Bai
era
xá de Granollers a Barcelona a estudiar per
en sentir les bravatas del seu coanpany,
als
to
metge
i ensopegé amb l'Amichatis. Una en
les
banderilles
banderiller i clavava
sopegada torça la vida d'una persona. S'in
ros més grossos que es,torejaven. El Metra
devin
lla, un altre banderiller,d'anomenada, petit fectá de literatura. Amb l'Amichatis
Anaven a no estudiar,
mama
del
inseparables.
tenia
la
gueren
baldufa,
que
com una
de nits. En Fontdevila fou un gran colleo,
manjar. Per un ápat era capaç de fer set ho
Cerrajillas,
banderiller
de
cionista de carabasses.
ras de camf. El
Anava amb xambergo, un gran clavell
corridas formals. Els die s de feina treballava
l'Alcalá,
ernpre
vermell
que
a la solapa, i un cigar a la boca.
de
cadíres
a la fábrica
Nou.
En
simpátic.
A les dones, pero, els feia
al
carrer
Era
les Arenes, tenia
sari
un cert respecte. I era parqué tenia un cert
Pagés,' avui organitzadon de corridas goyes
aire de domador. Va tenir un estanc al moll
ques. El Sacas, cap de la quadrilla, que tre
la
de
la
Plaga
de
i se'l va fumar tot amb l'Amichatis.
«becerrades»
ballava a les
Una vegada, per Carnaval, es va disfres
Barceloneta, Torero. cómico-bailable, que cu
sar. No tenia a ma, pero, res a proposit.
raya la neurasténia, segons deien els progra
Agatá un tros de papar de bobina del diari,
mes. En Sugranes, avui «produceur» de «re
pronuncien
tal
es
s'hi féu imprimir unes Iletres que deien :
paraules
vues» (aquestes
modest,
Nackt, nada, s'ha de fer broma, i se'l posa
torejador
mm s'escriuen),' aleshoret
al barret. Així es passejá per tot Barcelona.
les «becerrades», feia de hombre alfalfa.
a
d'alfais
En Montero, arribat t'eta pee d'Americ.a.
bala
Pernbolicayen
amb
una
és,
Co
l'herba.
Tenia
aires de milionari auténtic. Aires, no
rosegava
toret
i
tendre. Sortia el
Un
ha
més,
eigar havá formidable a la boca,
les
carnes,
sortien
Aixf que a Phome
i un anell amb un diamant més formidable
via de ,fugir, si de cas volia evitar les ca
que el cigár, a la má. De tant en tant li
ricias de la bestiola.
desapareixia. Havia anat d'excursió. Feia
Pal
a
Vic,
a
categoria
torejá
En pujar de
com
a
les revistes Arriba el telón i Abajo el telón
i
altres
Ilocs,
ma, a Felanitx, a Inca
eran
matador. Curses de, torets sense picadors. al Nou. Tarden molt d'éxit, tot i que per
la repetido d'una altra que ja feia
Els d'aris dejen que era valiente y temerario.
aquests mons de Déu abans de marxar a
Hom sospitava que les ressenyes les escrivia
América, anomenada De Estero a Enero. Ex
ell mateix.
plicava xistos, «camelos», i cultivava la sim
quedé
Una «cogida» en un dit, el qual li
patia. Els ha repetit tota la vida. El primer
enrampat. Es retira de la «profesión». Gra
amb
de dure% era ell mateix, igualment que era
Barcelona
comptem
a
des a aixO, avui
ell mateix el primer de trobar bones les se
eh.
un «produceur» cara
atr
Sugranes
ja
sentia
Tot i l'efici, pero, En
poca cosa. No fliern res
feblesa per la literatura. S'interessava per
particular.
No val pos la pena que hi per
feia
cuplets
de
de
Baroja,
novella
la darrera
temps.
per les artistas del difunt Alcázar Espanol i dem el
• • •
una revista setmanal, Toros y Music-Halls.
Amb el temps el bar va decaure. Se n'ha
Tot aixo és un símptoma. Era un acompa
nyant assidu de l'Amichatis, al qual creia vien obert d'altres de més luxosos, que hano
feien fortor d'humitat 4 en els quals hl
un geni
via dones beniques. L'Excelsior, inaugurat
feia uns mesos, es trobava a l'apega'. El
Els bohemis
pobre
Bar del Centro, que conservava el seu
Al soterrani ocupávem la taula del red).
arreplegava les escorrialles
democrátic,
aire
Féiem una barreja bigarrada. S'anmaven deis altres. L'Esteva el traspassá. Amb el
En
ensorraven
la
casa.
unes discussions que
aspás féu la ganyota final.
Fontdevila era el cap de colla'per dret propi.
Desaparegut el bar o cabaret, desapare
Tenia un enginy esxtraordinari i un gran gueren els bohemis. Uns per acf, altres per
aplem. Era home de recursos. Feia d'asses
alla ; la gran escampadissa. Talment com
de l'amo. Aquest deia aixf : «H4 veu
sor
descobert 4 esbandit
un niu de rates en ésser
lima ciar.»
d'escombra.
oops
a
En Plató Peig era un dels homes més pm
humo; PASSARELL
tarascas de la casa. Havia arribat d'Ame

térbola o misteriosa. Un prIncep
que tenia mes d'espia alemany que
d'altra cosa. Un domador de puces, En
Quevedini, que havia seguit tot el món me
ravellant rus i marrajas i es trobava a la
darrera pregunta. El Príncep de Cuba ta
mos, de l'Excelsior, i un espardenyer de
Sans, que feia de bailad ; es Ilevava a les
dues de matinada per a coimplir. Cotxers
que esperaven la sertida del Liceu i allun
xofer escadusser.
Al cabaret
celebré el sopar comme
moradu del primer Saló d'Humoristas de
Barcelona, al qual vingué a predicar el crí
tic madrileny José Francés. Foh un sopar
epie. Hi hagué pedregadés de rosegons de
dicadas a ,l'organitzador del Saló, i altres
Gent

Al costat de la Llibreria Francesa de la
Rambla del Mig hi ha actualment una fle
tarla. Anys envera hi hagué un bar : el
Bar del Centro.
01 que el nom no us diu res? No obstant,
té un valor. El Bar del Centro fou el pri
mer cabaret de Barcelona on es bailaren
tangos i s'ensumá cocaina. Fou també el
refugi, el ba
luard deis dar
blohem is
re r s
que existiren al

Franquesa és franquesa

d'actuar, i

del Bar. del Centro

un

d'En Gardó.
1 ara que parlenn
donat,
De lés 1892 conferdricies que ha numero
quan desenrodlava la conferencia
per patri') or,
1731 sobre la comptabilitat
preliminar,
l'explicado
en entrar
de
després
en la part práctica, digué :
Per transformar una comptabilitat por
tada en moneda eorrent, a una de ;Afro or,
es fa aixf :
I agaffant la copa que contenia Ilimonada,
glop.
va beure-se-la tota d'un

Un tema

Jocs d'infants
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BADAL 1 CAMATS

kle

Una

vegada vaig passar

un

parell de me
poble del

projecte de
sos, era l'estiu, en un
poble ensopit,
Tarragona.
Un
Camp de
de
una horta de color
rant

valenciá,

amb

carrarsmés poca-soltes que
és dir.
Sabadell 4 Terrassa, que 'a
dones, aju
podien,
distraccions
Poques
sort que el
Bou,
dar-me a fer-me l'estiu
sovint
m'obria
exigent
meu taranná poc
llames. I recor
camins en manar els meus
em dugué a
do ara com un camí d'aqüellsinoblidable.
d'infants
joc
contemplar
fiable, Pends
Hi ha uns carrers en aquel!de molta gent
deis quals passa desapercebut
La
rqué en desconeixen «la saya' hora».
car
els
bé
sabrá
estiueja.
ent que hi
General
a

i amb

rapé,

uns

els de

un

'

frou

del
de l'Ametlla, del Pou osc,no haurá ad
Print i d'altres, pero fen canvi
cap állé
nát a passar-hi o a posaf-hi esment,
quarts
dos
dit,
a
ben
tarda,
més
les sis de la
amos 4
els
en
són
que
de sis, que és l'hora
estols de quit
pobladors únics nombrosos especialment,
és
xalla. El carrer de Torrijos,
uns bordons
hi
ha
extraordinari
un indret
són lluents de tant servir
a les varares que
criaturas ; i
de coixins a tants d'esbarts de
una me-•
ran de les voreres s'hi ha fet com l'Estada,
la
de
fina
que
sorra,
mes
na de
fang, per fer
dé tant •treballar la torra I el
foradades 1 castells, els vailets i mosses que
s'hi arrosseguén, anentre ,esperen llurs ,ma
d'u
res que són al camp —1 viiien refiades
se n'a
tolida
que
vaina
o
d'una
na bona ávia
nirá de la eadira al cal sense fer cap escala.
dies, encara no sé con', em troba
badant
per aquells llocs i tn'entristin de
va
civilització no
pensar que és Ilástima que la
vies
hagués arribat a posar per aquellasaire
i
bancs a posta per viure la vida a pie
en els
humilment,
encantar,
poder-me
aixt
jocs deis infants que, ai ! un temps taren
(erais
també els meus jocs i
si us digués que no santo sovint una, molt
íntima enyorança.
Veus aquí un .símptoma de la distancia
joc deis
que ens separa d'altres paises: el
infants. On méS meravellat he queclat
aquest punt ha estat a Saissa, on els in...>
fants han anat tan enría en la saya manera
de jugar que gairebé fa rodar el cap. En
un carrer de Ginebra una colla de xicots
lugaven a fer de «Societat de Nacionsa,
havia un que fria de polftic duia la gprra
tebeo veure que escri
a l'inrevés i els altres
vien, ando un papar a la mé i la gorra a
terra, talment corn si prengueo,in nota de
solemnes declaradons.
a
Fou a Suissa mateixpausann
Montreux, que vaigs adquirWaiér'
';111—Caria
la troballa, sense saber a
després, un joc exquisit per a infants: un
cart6 en el qual hi havia enganxat amb cor
dills un gra,pat d'instruments que tots p1e
gats feien el pac.del «revisor de tren». Hi
havia un xiulet, unes tenalleteá. per foradár
bitIkts i una diversitat de tiquets de molts
colors i de múltiples destinacions;. exactas
als que serveixen per fer qualsevol viatge de
debo.
Es ciar, tot aixO encara no ha arribat al
susdit carrer de Torrijos, perb qué hi fa?
L'esperit de la .nostra gent menuda és prou
afinat per prescindir-ne i prou ágil per su
plir-ho amb nous trucs indígenas, com 'érs
ara un que és molt estés aquí que és el.de
jugar «a senyores», que consisteix únicamént
a enraonar arrossegant la passada, amb un
deix estudiat, mig palpissot, que fa molta
rers

mandria

pels

•

grácia.
trobeu amb sorpreses
fou la que
com
em sobtá en aquell pala, un dia que jo no
portava pressa. Veureu :
M'esquela de passar prop
entrada
ta en la qual deu o dotze nois i noies, de
tres a sis anys, jugaven a «retar matalas
sos», fent servir de matalás un gos bon jan
i més brut que una pinta abandonada, quan
amb una •vertiginositat sorprenent es succeí
aquesta escena : a través de la .reixa de la
finestra d'une casa del veinat se sentí, més
recaragolat que un torniol, un renec aspa
I de tant

en tant us

verament remarcables,

d'Una

ventable. Malauradament, jo, com acostuma
passar en la gent gran, gairebé no tn'hi
vaig fixar ni en vaig fer cabal, puix que són

repetició constant, de Ilarg a llarg deis
dies, aquests escarafalls poca-soltes. Per6
tota aquella mamada, sentir aquell crit, ai
xecar-se unánimement
acudir veloçment
una

a

la finestra fou tot u. Només un havia que
dati rerassagat i al qual un seu .company
cuitá d'advertir: «códa, vista, que ha dit
alió». I ja hi fou, ensopegant i tot amb el
bordó de l'entradeta i calent d'ulls a la ve
rara.

.

Vaig aturar-me i no vaig poder resistir
a la temptaci6 d'advertir-los que allb no ha
havien d'escoltar. Que
una cosa molt
Iletja i que els nois boas minyons
ho ha
era

no

vien de volar sentir. Perb tots ern aniraven
encantats i em senyalaven, amb el dit a la
boca, que callés. I em miraven talment com
significant-me que jo no sabia de qué ana
vaig de
va. Efectivament, potser no,' i el
manar

:

Qué

voleu dir amb aixo?
Ez que ara —de seguida un .xaval va
dir-me
zi mira per aquí, veurá cam f..
llenya a -la zeva dona...
I efectivament, encara no acabava de dir
alioli que se senda un esclafament i una
trencadissa de pisa que tela •feredat, i per
la finestra començaren a sortir un ais es
garrifosos i uns orits de «poca-vergonya, Ila
dre, mala ánima», amb un acompanyament
de sorolls foscos que trencaven el cor...
Avergonyit de la meya inferioritat, vaig
fugir d'-aquella quitxalla, que, evidentment,
tenia el secret d'aquell espectacle.
FRANCESC TRABAL
—
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MIRABDR
DEL "TUBO DE LA RISA" A

Joquim Iluhíi Rissech
Fa uns deu anys que Panamenada d'ex
cellent advocat de que gaudia el senyor Lluhí
em porta a consultar-li el primer plet la
defensa del qual cm fou confiada. Després
d'escoltar el seu parer, valg compendre que
davant meu tenia un mestre i un amic. Als
pocs mesos m'oferia un lloc al seu despatx, i
•l'he ocupat amb tota la satisfacció que dóna
collaborar en l'obra d'un deis esperits més
selectes de la nostra terra.
Els companys de MIRADOR tm'han cregut
indicat per a tributar, en les planes del seu
setmanan, un homenatge al desaparegut 1
ho he acceptet, pensant que L'OPinió, pe
riddic al qual m'honoro de pertányer, no
podia, per delicadesa, dir del finat tot el
que es mereix.
No he viseut l'obra política del nostre
senyor Lluhí. En separar-se'n ell, en 1914,
era jo masa jove per a saber-ne el difícil
entrellat. He •pogut, en canvi, escoltar, dia
per dia, els comentaris que a la seva ment
privilegiada suggerien els esdeveniments de
la vida pública.
'Catala de soca i •arrel, estimava el país
com el millor deis fills, patint-ne els sofri
havia
ments
fruint-ne les joies. Sovint
sentit expressar els sacrificis que per en es
teva disposat a fer. No fa gaires anys, en
la reunió celebrada pels millors advocats de
Barcelona per tal d'escollir el carmí que cer
tes sancions imposayen, la veu i el vot del
senyor Lluhf es decanta obertament cap a
la Iluita serena per?) implacable. Ni els anvs
ni la manca de salut el deturaven. Home li
beral, n'aplicava l'ideari a totes les mani
festacions de 'existencia i al Geu costat hom
aprenia les virtuts excelses de l'amistar sin
ceríssima i de Phonorabilitat sense mácula.
Conservava sempre pur el culte de la Re
pública i del Federalisme. La solució deis
problemes de llibertat conectiva la confiava
cegament al pacte deis interessats concertat
un pe u d'igualtat. T,i repugnava la se
en
cessió, no per injusta, sinó per malaguanya
da. Enterna que les forces liberals patien
conjuntament ací i allá d'una mateixa
opressió i que era ben necessari Pesfore-to
tal per a escapar-se'n. I sobretot creia en
l'educació pacient 1 profunda de les masses
que ha <:Te convertir els ramats triomfants
les colles conscients deis éxits fu
d'ahir
turs.

•

Lltihí feia molts anys que por
vida d'asceta. L'albada II senya
lava el començament de la tasca constituida
per. l'exercici de qa professió i les lectures
preferidos d'história i de sociologia. Admi
raya
els .grans panda anglesos del mur i
del xix, les obres deis quals coneixia per
fectament., Al costat del rctrat del que fou
antecessor i rnestre se:u, senyor Sarda, hom
vela Gladstone, Carlyle; Parnell i altres. No
es pertnetia altre esplaitque la visita setma
nal a les exposicions artístiques i era un
bon client de les vendes de quadros i escul
tures. Jo no recordo que hagués sortit de
nit més que eomptades vegades per afers ur
gents de la carrera. Cap divertiment no
l'atreia.
La sev,a seriosa manera de vestir feia joc
amb la seva figura greu. E ro de la indu
mentaria no passava anal del .més discret,
amb preferencia pel negre. L'abillament d'e
tiqueta Panguniava. Era remarcable, en call
en, la pulcritud extremada de tota la seva
persona que ti donava un catre de simpatia
El

tava

senvor
una

i atraed?). Aquell bigoti grisenc curosarment
igualtat, aquelles rnans blanques...
Contra el que molts han dit d'agror en el

tracte, dec afirmar rodonament que, mal
grat un geni enérgic, era dolç benevolent.
Un desenni de treball conjunt em dóna au
toritat per saber l'efecte que Ii feia un erro

emprava pel cástig
tallava com un bis
turí. Recordem tots els del despatx aquella
pregunta célebre: ?Qué ha fet del sentit ju
vosté?» A aixd seguia la conferencia
sobre el cas, la 'ligó que hom retenia per
sempre.
Els més eminents autors de Dret forma
ven la seva escollida i notable biblioteca.
Hores i bares eren esmerçades pel senyor
Lluhí a traslladar, amb lletra de puça, en
nombroses llibretes, •'essencia del pensament
de cada jurista.
L'encert en la feina no deteraninava mal
l'elogi verbal. La millor recompensa era
quan deia: «He vist alió seu ; ja he pot en
tregar», cas raríssim, porqué repassava fins
les comes els accents.
Potser dintre de les seves rellevants qua
litats destacava més que cap altra, la de la
seguretat en el judici. Aix?) prodnia el natu
ral efecte d'infondre la tranquillitat a Pá
nim més comlnogut. Al redós del seu talent
i del seu cor, les més profundes penes re
bien el balsera del censo] i de Pesperança.
No coneixia l'odi. La Ile„,enda del seu an
ticambonisme és absolutament falsa en
aquest sentit. Tenia de Cambó, com diu
molt bé Rovira i Virgili,, l convenciment
que ni era un bou polític ni tan sois un pas
sable advocat, peró mai no atacava cap al
tre aspecte de la seva personalitat •ni del seu
honor.
Amb ell desapareix segurament i anillor
advocat mercantilista de Barcelona, un poli
tic videntíssim, un ciutadá perfecte, tot un
borne.
No l'he conegut com a capdavanter de
l'Esquerra Catalana ni com a regidor, per?)
molt em temo que, en deixar-nos per sern
pre, el país enter té anotius per plorar-lo
com el plorem els que veiérem en el" un
segon pare.
PERE COMAS
o un descuit. Més aviat
una ironia finíssima que

•

•

POINCARL MALALT

KAmuni KulaRDI4Liv
Preguntas els lectors de MIRADOR sobre
quines cinc persones voldrien yeure al «Tu
bo de la Risa», l'escriptor Ramon Rucabado
és el que ha obtingut més vots. Ni el
pany de redacció que va imaginar el con
curs, ni ningt1 no podia preveure aquest
com

resultat. No es va fer coacció de cap mena
al públic. El joc ha estat, dones, molt net
i per tant tmolt significatiu. I si és signifi
catiu en cada cas, ho és molt més :pel que
fa referencia a Ramon Rucabado.
?Com us expliqueu que aquest anacoreta
que escriu en un lloc relativament modest,
que ha renunciat al rrion 4 a totes les seves
pompes, hagi obtingut 186 vots? Misteris
d'aquesta mena entren ja de ple en els
inescrutables designis de la Providencia.
Potser des de MIRADOR hem contribuit a la
popularitat d'un heme que sent com pocs la
necessitat fisiolbgica de dir el que pensa,
d'un ,escriptor de combat que namés dema
na Ui lloc, les columnes d'un peribdic, des
d'on poder complir el que ell creu un deu
re, i dir la seva opinió sobre tal o tal qiies
tió de la vida ciutadana per apassionant o
perillosa que sigui' o per insignific,ant que
pugui semblar. Si hem contribuit a aquesta
obra he de declarar que no cm dol gens.
L'esforg constant, portat fas al grau he
roic, rnereix tots els respectes. Davant del
primer escriptor catelic de Catalunya ana
em perme
esoriptor cattilic
ya a dir
to, sense consultar cap opinió, descobnr-me,
el barret bel> avall.
Ningú no regateja a MIRADOR el marit de
parlar dar en tractar d'afers literaris, gai
rebé els únics que actualment ens és permés
de manipular, 3 que abans apareixien cir
cuandats de magia política. Per aix6, en el
moment en qué Rucabado cau al «Tubo de
la Risa», 'loe que no té res d'infamant,
sembla necessari advertir que En Rucabado,
com
de fet alguns oreuen, no és un «qui
conque».
Encara que creo reconéixer el pensament
de Rucáado i tots els detalls geográfics de
la regló espiritual per ell habitada, vull co
mençar dient que pees deis nostres conciuta
dans rn'interessen i 'm'intriguen tant. Aques
—

—

declaració potser us serpendra perqué,
realment, cap altre deis nostres escriptors es
presenta amb contorns tan retallables. Cer
ta

tament, hi ha en tota 1a seva obra una uni
tat mai no desmentida, p.rd digueu-me d'un
altre escriptor que escrigui arnb una ploma
de foc.
En Rucabado .és una supervivencia del
gran període del Renaixement, un d'aquells
bornes que la necessitat susoitava per a opo
sar-se a la disbauxa política i moral de l'é
Arruinada l'obra del doldssim Sant
rancesc, i com que encara era lícit de pen
sar o somiar que l'Església anava a esfon
drar-se, es va produir un canvi de táctica
i el desvergonyinent d'un Alexandre VI va
tapar amb la paraula desvergonyida de fra
Jeroni Savonarola. No sé com está En Ru
cebado d'oratória, per?) m'atreveixo a pen
sar que si hagués viscut a Florencia en épo
ca deis Médicis, hauria estat, almenys, el
primer secretad i confeccionador de sermons
de Savonarola. Corh eltkhalria ctidat contra
els vicis de l'época i ádhue contra la cort
de Roma, i com ell hauria anat de dret a la
foguerá. Totes les dots d'En Rucabado són
d'aquel! temps: Pabrandament i l'esperit
de protesta.
No voldria ofendre En Rucabado imante
nint el meu punt de vista de sempre, dient
que és el primer protestant de Catalunya.
He arribat a creure que el fet que pugui
donar-se un Rucabado, i el cas no és únic,
potser anuncia un període de renovació re
ligiosa pie de possibilitats. I en aquest cas,
En Rucabado seria un precursor.
Tant si és una ombra del passat com un
profeta o un precursor, Rucabado no pot
ésser compres, malgrat tenir una ploma
molt ben trempada, un ins
ploma d'oca
tint formidable de polemista i una erudició
el seu estil
tan segura com la seva ploma
magnífic. Els que oreuen que Rucabado és
un fanatic potser obliden que no és un ho
n'e del nostre temps. Altres creuen que no
més li manca una cosa, Pesperit de finesa.
Sigui com es vulgui, el fet és que aquest
borne tan intelligent traboca totes les qües
tions que cauen a les seves mares. Tot ho
veu a través d'un vidre fumat, i per canse
güent tot ha veu negre. I sovint u passa
que es creu que les formigues son molins
de vent de proporcions gegantines.
Aquesta desgracia de desfocar-ho tot li ha
fe cornetre múltiples errors. Recordeu la
inacabable polémica contra Feliu Ellas, una
de les temes més malaguanyades en que ha
perdut el temps. ',al tarnbé recordar la cam
panya que va dedicar,a Cristdfor de Dome
nec. No comparteixo l'opinió d'alguns que
semblaven escandalitzar-se d'una polémica'
contra una obra d'un escriptor mort. Perd
en
el cas de Cristbfor de Doménec l'obra
havia nascut mona. En Rucabado va caure
en el mateix error que els seus adversaris.
Aquests, per un instint d'esquerrisme por
tat fina a la fantasia més gratuita, varen
intentar de fer n'usar Cristbfór de Doménec
com un gran fildsof i un gran literat. Ru
cebado els va fer el joc, va crear un afer 1
va &mar-1i unes propk reions desanesurades.
No sé si pot dir-Je sense escandalitzar que
Cristbfor de Doménec escrivia malíssima
ment i que com a filbsof era pitjor encara.
No tenia cap instint de l'idioma, ni de la
composició. Era una força sense ordre ni
disciplina, ni cap mena de possibilitat d'a
profitannent. No record° si En Rucabado va
dir tot aixd, perd aquesta táctica hauria es
tat més eficaç. Només en un país literaria
ment desorbitat pot fer-se de l'esquerra a
la dreta un bluf sobre una obra literaria in
ferior a les mitjanies del seu teanps.
.

—
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Perdre,

del meu arnic Trabal, i la crítica
d'En Rucabado ha arribat al máxim de la
incomprensió. L'artiole sobre aquest 'libre
és un els mes simptornátics de Rucabado.
En L'home que es va perdre, ,Rucabado ens
dóna la mida de la seva susceptibilitat i de
la seva propensió a l'escándol. 1 amb el
mateix furor amb qué atacarla el pitjor deis
heretges envesteix el llibre de Francesc Tra
bal. Aix.6 fa creure que en la máquina de
pensar d'En Rucabado només hi manca la
rodeta de la irania, un deis ressorts rnés im

LA VOLTA A CATALUNYA

CICLISIVIE

I aviat, per a encoratjar estri
déncies;, n'hi haurá prou que Rucabado s'es
candalltzi.
Aixd ens portada a parlar de la ineficacia
de Rucabado, si no fos més oportú fer res
saltar que en la majaría deis casos aquest

pervertidor.

conegut el ciclisme én el
idillic. Aleshores una bicicleta
Ile

—

(Kladderadatsch.)

Si Rucabado persisteix, n'estic segur, la
literatura evolucionará rápidament
cap a l'esquerra. No seria difícil de-se-abrir
algun autor al qual ',arnés Rucabado troba
nostra

LU LUIIGIU UG 1U

període

seu
no era com

de les possessions més vulgars que
realitzar l'home en el terreny de la
mecánica, sino alguna cosa d'excepció i
gairebé de privilegi. Segurament por aquest
motiu entre els records més patetics de la
infancia hi ha un minut que
grácies
al
seu
esforç, tot el meya tendra apuntalant
escriptor obté,
un
peu a l'espigue
passar
vaig
contrari del que es proposa. El meu cansen
ta que sortia del botó de la roda darrera
insistís,
si
jo
potser
Rucaba
perb,
és Ileial,
d'una bicicleta, mentre un emir, de la famf
do girarla la conversa i cm contestarla in
lia, afortunat propietari de la máquina, pe
tentant demostrar-me—Púnica vegada que
dalejava generosament per conferir-me el
que jo
faltarle al rigor de la seva lógica
batetg de la locomoció sobre neumátics.
punt
de
condemnar,rne.
estic
a
també
L'escena ocorria a Sant Feliu de Llobregat,
que
sembla
Rucahado
escrigui
A vegades
a hores d'ara
Aquest
home
auster, que en un caminet deis afores que
de la lluna estant.'
carrer... La recorclo com si fos ara.
esdevé
s'ha condernnat a l'asolament, está sovint
Quan vaig tornar a posar els dos peus a
mal infonmat de les nostres qüestions lite
tema, cm sentia estranyament satisfet 4 gi
isolament
i
el
seu
rigor
ex
raries. Aquest
raya el cap a dreta i esquerra, endayant i
tancat
les
portes
deis rotatius
cessiu 11 han
endarrera, per cercar testimonis d'aquel' es
i ara es dona el cas que el primer escriptc>r
deveniment formidable. No en vaig trobar
escriu
Catalunya
en
un
lloc
de
ca
de
eatólic
cap. Si aquesta abséncia de :públic cm va
molt
I
difusió
limitada.
des
d'a
,pacitat de
una mica, nd va* arribar Canana
quest lloc, com ell ha reconegut, no arriba contrariar
teix
aigualir
la meya satisfacció que tro
a
temps a discutir les qtiestions d'ectualitat. baya en la intirnitat prou aliments per con
a
Rucabado necessitaria, un diari porqué poca solidar-se.
gent com ell vibra davant deis problemes
Res demostra tan bé la qualitat que tenia
ciutadans. Recordeu que en época deis el cidisme en els primers anys del present
atemptats fou Púnic escriptor de dreta que segle o en els darrers del segle passat com
va reaccionar vigorosament, sense fer cas
la invenció de la paraula nyébit que els trin
de les amenaces. Va reaccionar a la seva
xeraires varen aplicar, amb llur violéncia
entretant
tots
els
altres
Tejen
manera, perd
típicament jacobina, als nois de casa bona
el mort o, el que és pitjor, tot alió no els
que muntaven el nou aparell de dues rodes
res.
deja
i omplien el carrer ainb Ilur mec-mec petu
nostres
escriptors
católics
!pot
Cap dels
in
Catalunya
comparar-se-1i.
Social fa llástima lant. La moda va cuitar a oferir al nou
vent tot un guardarroba inédit ; varen sortir
el dia que no hi ha l'article d'En Rucabado.
les calces bombatxes, les rnitges de colora'.
Un home tan considerable com Manuel de
nes, els casquets. Per a les senyores hi va
la
ha
caigut
en
temptació
d'imitar
Montoliu
haver
troballes que ara fan som
Rucabado, perb quan escriu l'elogi de la riure igualment
que aleshores feien somier. Pel Pas
beata o de la sagristia nemés aconsegueix seig de Gracia
un passeig amb
solars per
fer riure. En Rucabado no fa ritire mal, .edificar, sense botigues i amb pee transa
vegades
fa
pena.
per?) a
els nyébits elegants, repartint ulla
Estic segur que unla es Taran les obres desfilaven
i saluts. No fa pas tant de temps i no
completes de Rucabado. Potser Ilavors, ádhuc des
obstant el record d'aquells dies ja té un re
els que no li tenen cap mena de considera
gust de fruita pansida. La guerra i l'ecce
de
la
seva
impor
ció, es donaran compte
leraciÓ del maquinisme han alterat el ame,
tancia. Rucabado, malgrat tot, és un deis
de les apoques: es evident que hi ha més'
nostres escriptors que té més possibilitats de
distancia entre un borne d'avui i un de r1190
importants
una
de
les
figures
més
durada,
que no entre aquest i un de 185o.
de la nostra época.
A catorze anys vaig posseir la primera bi
I si en es perrnet profetitzar la condemna
cicleta. Ja no era un pnivilegi exorbitant,
ció eterna d'alguns deis nostres contempora
encara permetia certes inusions de dis
nis, jo eran puc permetre també assegurar pero
tinció.
Pels defectuosos empedrats de Bar
l'eterna
que del «Tubo de la Risa» penara a
o bé per les carreteres .polsoses deis
glória..1 si el seu traspás precedís el meu, celona
voltants, no en circulaven gaires cen
prometo que conoceré en lloc d'honor el seu seus
tenars. Per un fenomen que a la primeria
fer
Sát
Felip
Neri
amb
retrat 1, com va
vaig atribuir a l'orografia accidentada del
el retrat de Savonarolaillel nimbaré amb la
nostre país, per?) comptat i debatut, vistos
corona deis sants.
altres fets concomitants, he acabat per atri
MANUEL BRUNET
buir a .1a miseria deis jornals i al magre
rendiment de les terres, la bicicleta no era
encara popular. Mentre en els paises del
centre i del nord d'Europa ja hayia escle
vingut enterament un majá de transports no
sols asPabast de totes les fortunes, sino. més
econdmic que el tramvia o el tren, a Ca
talunya restava com a aparell de luxe.
Há estat Pendema de la guerra que el ci
Hern rebut la següent 'letra de Calles
clisme ha realitzat un avene considerable,
Capdevila
sense arribar, perd, als graus de densitat
Se
Barcelona, 6 de setembre de han.
d'Holanda
o de Suissa. Els, pagesos, final
Manuel
Brunet.
nyor
•ent, han pogut comprar bicicletes. Bis
Estimat amic : Un cima& concurrent al
obrers, al capdavall, les han utilitzat per
Concurs de MIRADOR ha conjuminat una
anar i venir de la feina i per excursionejar
candidatura amb els noms deis directors
els diumenges. Uns i altres han format el
dels quatre diaris catalans i el del director
planter del cidisrne professional i han for
del setmanari que ha proposat el concurs.
nit aquests adenírables minyons de la Volta
Aquest horne creu que només la coacci6 a Catalunya.
grotesca del «Tubo de la Risa» pot donar
Escric a l'ombra, amb persianes i les por
anomentániament Paparença d'una sociabili
tes disposades amb tota la ciencia que pue
tat, d'una comunitat d'ideals que, abando
per copsar la fresca i defensar-me de la ca
nats als nostres impulsos naturals, no de
lor. I en fa dé calor! No preciso els graus
mostrarfem mai. Aquest ciutadá és víctima perqué no tinc cap termómetre a la vista.
del seu escepticisme. No cal pas un expe
Per?) ja em creureu sense necessitat d'altres
dient tan heroic per obtenir una manifesta
preoisions. Fa calor. I mentre en pateixo, no
ci6 que estic cert que ha d'ésser un goig
am pue treure del pensament aquests corre
per tots nosaltres. No krobeu, arpic, que f6- dors que en aquestes mateixes hores ajupen
ra més escaient la intimitat confortable d'u
el cap sobre el manillar i pedalegen energi
na taula passadorament servida, que no pos
cament sota la brutal patacada del sol. Tots
l'agitaci6 dramática d'aquell enginy diabá els 'metas minúsculs sofriments
de petit ci
lic? Fet i fet tots som gent de pau i si ens
clista, totes les costes que m'han extenuat,
barallem ho fern con í germans. .No eccep-'
tota la pols que m'ha eixugat la gola, tots
tarIeu de sopar tots cinc, qualsevol dia? Per
els neurnatics rebentats que an'han amargat
la nieva banda us asseguro que seria un
el cerní, la caiguda ridícula i la caiguda pe
veritable plaer asseure'm a la taula amb
Padolornment de les carnes després
v6s. Si la iniciativa no us repugna, res
d'haver fet un esforç més enllá de les me.
poneu-me, si us plau, i fixarem el d'a i el
ves capaeitats --perqué hi havia testimonis
lloc de comú acord.
i no em volia donar... Tot plegat, res, zero,
Una encaixada' del' vostre admirador i sota zero, al costat de les horribles jornades
amic.
Caries CaPdeiMa.
de qualsevol prova ciclista!
Ah, com us admiro, admirables routiers!
*
* *
I més que no pos als 'ídem que corren amb
MIRADOR ha contestat amb la següent
una racional esperança de guanyar, a la
carta :
turbamulta deis neófits i dels andnims que
Sr. Caries Capdevila.
s'han inscrit en un moment de follia i que
aguanten el punt heroicament, fins a l'ex
Estianat Capdevila : La yostra invitado,
tenuado.
que accepto agrait, fa molt d'honor a MI
Per explicar certes fetes deis homes no
RADOR. I ara permeteu-rne que us digui que
n'hi ha prou d'invocar. Pesperança d'un
aquesta facecia plena de filosofia, que heu
avantatge material, ni l'ambició d'una res
dut amb tant secret, ve a inustrar aquelles
plendor de gldria. Més aviat cal convenir
tearies vostres que aneu desenrotnant a La que hi ha en
gairebé totes les animes un
formen,
com
us
he
dit
mol
Publicitat i que
follet que les mena a Pesfore i al sacrifioi,
tes vegades, tot un «cos de doctrina», fleu
sense que elles hi consentin ; Paseetisme for
estat el primer que heu denunciat el mite
ma part de la nostra naturalesa no
menys
absurd de la ((unió sagrada» al marge del
que la
voluptat. Avui que l'espera
qual \ebria tota mena de cogula. Aquest religiés riostra
punt de vista ha topat de moment, com tots vingut a pateix una crisi, els esports han
la humanitat de nous pre
sabem, amb la resisténcia deis que Cenen textos de proveir
mortificad& Sospito que molts
mandra de pensar i s'aoontenten amb qua
campions i recordmens del nostre segle són
tre idees llampants que en certes circums
una reencarnaoió dels ascetes de la
Tebaida,
tancies resulten buides de sentit.
cremats de sol 1 exhaurits de dejuni. Em fa
Per?) aixd bé mereixia una distinció. La
l'efecte que la mateixa força misteriosa que
vostra tearia de la diversitat no exclou el
menté quinze dies estems sobre la sarta i
respecte personal. Tot aix6 és malt elegant.
sense
els joves indígenes d'Aus
Fana borne que el sopar deis cinc coincidís tralia nodriment,
que van a rebre la consagració de la
amb una viva polémica entre algun deis
virilitat, és la que recruta aquests estols de
quatre diaris o del setmanari que hri esta
oiclistes que devoren pols 1 quildimetres du
tan representats. Sernbla que pot dir-se tot
rant una setmana. L'home cerca adalerada
sense necessitat que quan ens trobem há
ment el plaer 1 fuig del dolor
asseguren
gim d'ajupir el cap.
alguns filósofa. Potser sí... Per6 hi ha inolts
El cas és estrényer llaços d'amistat, com
fets que en fan dubtar nranntlarnAnr
ara una

pugui

—

—

—

El sopar deis cinc
—

—

Diumenge al mati, acompanyats d'una
munió de motos, side-cars i autos, varen
empendre la Volta a Catalunya els cent i
tanta ciclistes que s'hi havien inscrit.
El cas d'aquesta prova és una de les
pintoresques anormalitats que cris brinda la
Qualsevol ,que, desconeixent-nos, ve
sortida de la Volta, fos testinnoni de
l'entusiasme que desperta el pos deis corre
dors pels pobles o bé assistís a l'apoteósica
arribada que sol fer-se'ls, creuria trabar-se
en
país d'arrelada convieció ciclista.
I no obstant, la realitat és tota una al
tra cosa. Catalunya ha girat l'esquena
l'esport més europeu que hi ha. Una Ileu
gera comparacié amb d'altres paises ens
donada idea del buit que aquí es fa al ci
chisme, no solament sota el seu aspecte es
trictament esportiu sin6 en el sentit d'uti
litari que té el vehiCle. La «Volta», en resum,
massa.
iés una

un

a

és més que una imitació que ens hem
haver de fer, per a completar una
ficció que a tots plegats ens ha agradat
mantenir.
Digui's el que es vulgui, el nostre poble
no és de ti-adietó esportiva ; l'unte esport
veritat de qué podem yantar-nos i alaco que
no ha caigut mal en estridéncies ni espas
mes histeria, és l'excursionisme. I aquest,
grácies a les nobles campanyes d'aquells
homes que tingueren una més clara visi6
política que molts professionals polítics;
l'excursionisme, tant com en un desig de mi
llorament físic, va inspirar-se en una ansia
de reviscolament patriétic. «No estimarás la
teva terra fins que la coneguis bé» semblava
ésser el lema deis seus pionniers. I fixeu
vos, avul, que en plena yoga de parla d'es
no

cregut

piorts,'

rarament

:fem mencl6 klels rnfilers

d'entusiastes que áplega Pexcursionisme en
els nostres camouflages esportius.
El futbal, reconegut pel rei deis' nostres
esports, és el ubluff» més enorme que ens
hem empescat. Socialment, el seu fracs 'es
visible ; culturalment ha dona t un rendinnent
que equival al quasi no-res ; en Paspecte
educ,atiu no hafetanés que portar fas al
punt de dalt el desenfrenament 1 els exces
sos deis apassionats. Al voltant del futbol
s'han després fonts d'energia, que, tradui
des en foro motriu, representanien alguns
milions de quilowats ; pero de la força d'a
quests salta no en queda sino la brumera
que aixeca en caure al fons del torrent.
La Volta Ciclista a Catalunya té també
un dring fals, sota l'enlluernadora perspec
tiva amb qué es descabdella del seu comen
çament al final. Aixf i tot, té un aspecte tan
simpátic que hom transigeix de bona gana
amb la dosi de «paye:u» que pugui ha
Ean sembla que els nostres especia
listes en ciclisme cometen un error en voler
donar a la prova un caire de gran interés
esportiu, quan en realitat només el té de

propaganda.

Perqué la Volta fa arrenglerar els pobles
la vora de la carretera i tot Catalunya s'u
neix sentimentalment per a saludar els es
forlats «toure» que escalen colls i traves
sen planúries, sota un sol de plorn o indi
ferents a la pluja.
Un, altre dels seus aspectes força simpa
tics és el pla de pobrresa amb en* esta feti.
Sembla un contrasentit, per?, és així. Gra
des a les captes de's seus organitzadors,
pot dur-se a terme una manifestadó que du
rant vuit dies Inobilitza molta gent, ho fa
anar tot en renou i els diaris augmenten
Ilur tiratge.
La pobresa del nostre cidisme no dóna
per Inés, perd cal conservar la Volta, sigui
com sigui. El dia que els «tours» que hi
vinguin a pendre part, en lino de córrer al
seu caprici i voluntat, hagin de cenyir-se a
la disciplina d'un director d'equip qui els
mana d'afluixar o apretar, segons les con
venlencies prdpies, és a dir, quan consti
tueixi un motiu de propaganda per a unes
fabriques, indubtablement que la Volta hau
rá perdut tot aquest eneís que avui encara
conserva per l'abnegació i gairebé el desin
terés que tots hi posen, organitzadors i par
a

tierpants.

Qui sap si el dia que ja no ens hagim
de doldre com avui, de la manca d'afició a
Pesport cclista, potser haurem d'enyorar
aquestes Voltes a Catalunya, organitzades en
un pla de pobre, car ja está vist que la ti
(fuese i l'abundancia no 'liguen pos gaire
amb el sincer movirrnent esportiu.
VICENTS BERNADES
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tancenemes,

que aix6 pugui permetre de fer aque
lla suposició que durant la guerra era de
fensada per alguns primaris, política de
café, i que•admetia que tot era una come
dia parqué el rei d'Anglaterra i el tsar de
Rússia eren cosins de l'emperador d'Ale
manya.
Creieu que será per a mi un gran plaer
sopar amb tanbona companyia.
Adeu-siau.
Manuel BYunet.
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Ramoneda TEMES CARTESIANS

Senyor

El Camell del

Conte inédit de JOSEP MARIA PLANES
El senyor Ramon Ramoneda no podia re
fer-se de la sorpresa. Vet ací que al seu
davant tenia palplantat un home bru,
alt, cepat, que li repetia amb mala modos,
per vuitena vegada:
--Li die que aquest carnell és de vosté, i
de ningú més.
—Peró jo, senyor, faci's carrec...
—El camell és de vosté, Ii repeteixo. Hem
fet un sorteig honrat, ecuánime i decent.
Un sorteig amb tots els ets i uts, veja. Hl
havia notani i tot...
--Perb, qué vol que en faci, pobre de mi,
d'un camell?
—Senyor ineu, aix6 són coses de vosta.
A la casa m'han encomanat que li por
tes el camell, i no m'han fet la més lleu re

ferencia perque

suggerís alguna possi

ble aplicació de les indiscutibles qualitats
de l'animal.
—Dones, miri: ja se'l pot entornar.
—I ca! Jo sóc un obrer honrat i compli
der. M'han ordenat que portes el ~eh
a casa del senyor Ramon Ramoneda, car
rer de l'Hospital, tal número, tal pis, i...
aquí el té. No l'he fet pujar fas aquí el
rebedor, porqué potser els veIns no ho hau
rien vist amb gaires bons ulls.
El senyor Ramoneda va caure en una ca
dira, literalment esmaperdut. Fet i fet, no
n'hi havia per menys. Resulta que el se
nyor Ramoneda havia tingut, feia sis o set
meses, la mala pensada de comprar una
capea de Ilustre per les sabOtes. L'hi va
vendre un xicot molt eixerit, en una ter
rassa de café.
recordava que ji
—Compri-la senyor
havia dit el venedor—. Amb la capsa s'hi
regala un numero per al sorteig d'un ca
mell, obsequi de la casa...
—Té, un camell...—va pensar el senyor
Ramoneda. La idea fantástica que, per
cuarenta céntims adquiria una capsa de
Ilustre real i legítima i a mes a mea la
fantástica possibilitat d'un quadrúped tan
prestigiós, el va decidir. Está ciar que el
senyor Ramoneda, honradíssim comptable
d'una casa de comerg del carrer del Carme,
home de costums senzills i morigerats,
casat i sense fills, no tenia pas, en arribar
a l'edat crítica deis cincuenta vuit anys,
una necessitat imperiosa de posseir un ca
mell. No tenia, tampoc, cap necessitat de
comprar una capsa de Ilustre. Peró el li
gan.' mágic d'acuestes dues párenles: Ilus
tre-camell, va arribar just a sotraquejar
li la fibra somniadora i romántica que vint
1-cinc anys de matrimoni havien redult a
un estat mes que lamentable. Es gairebé
segur que si al senyor Ramoneda Ii hagues
sin proposat la compra d'un camell apare
liada amb el sorteig d'una capsa de Ilustre,
hauria refusat amb una certa energia. Les
coses, perb, havien anat ben d'altra ma
nera, i el nostre home va a arribar a
omplir amb una certa illusió la matriu del
butlleti que reclamava la casa del famós
Ilustre, per tal de conéixer, quan el cas ar
ribes, el nom i l'adreça de l'afortunat gua
—

nyador.
El fet és que ara, quan el senyor Ramo
nada havia oblidat feia molt temps tota
de record que pogués tenir cap rele
e% amb la capsa de Ilustre i el camell, se li
presentava un home en el seu piset del car$.
rer de l'Hospital i ji comunicava la ines
perada noticia, amb un aire d'ale) més na
tural. El senyor Ramoneda no sortia del
seu astorament.
—Un camell, ja ho ha dit vostél—geme
gava el pobre home--. Me'» parla amb la
mateixa tranquilitat com si en.' portés una
estufa, una cadira o qualsevol d'aquests
estris que es poden deixar tranquilament al
rebedor. On vol que me'l fiqui, jo, el seu
camell?
L'home del Ilustre va mostrar-se inflexl
ble. Es veu que els seus amos t,enien unes
raons mes que apreciables per desfer-se de
!'animal i que la desgraciada sort del se
nyor Ramoneda els havia facilitat una solu
ció a la qual estaven ben decidits a no re
nunciar.
—Miri—va concloure—. Jo ja he com
plert amb el meu deure. A baix, a l'entrada,
el trobará. L'he estacat al pom de Pesca
la. Passi-ho bé, i que sigui l'enherabona.
Dit aix6, l'escrupolós empleat va desapa
réixer. El senyor Ramoneda continuava as
segut a la cadira,, totalment atabalat. Dos
minuta després, la portera va venir per
tornar-lo a la realitat.
—Senyor Ramoneda, ja li die jo que té
unes bromes, també, voste... Fer-se portar
un camell a domicili, com si fos una mona
de Pascual... El carrer está pie de gent
que s'hi fa els grans panxons de rime
Diuen que si fem eirc eqüestre, nosaltres.
Demés, l'urbá ja ha vingut tres vegades i
m'ha dit tot aló que es pot arribar a dir
a una dona decent. De manera que, o baixa
de seguida a treure acuesta bestiota, o no
sé pas com acabará tot aix5.
El pobre senyor Ramoneda s'aixeca, sense
esma i seguí a la portera, com un somnám
bul, escales avall. En arribar a l'entrada
es trobá front a front amb l'inesperada ad
quisició. Era un camell com tots els ea,
mells, vet-ho aquí. Tenia una mirada triste,
cansada i aixecava el cap sense cap mena
.d'arrogáncia. El senyor Ramoneda se'l va
contemplar mis moments i, aneu a saber
per qué, el va trobar simpátic. El camell
també es va mirar el senyor Ramoneda amb
un tul trist i sense pretensions. Probable
ment, també el va trobar simpátic.
En aquells moments, l'urbe, va fer la
seva quarta aparició. Es va encarar amb
el pobre comptable, i li va dir, amb una
mena

veu

sarcástica:

—Es

a

dir que és vosté el propietari d'a

Encara

no us

Molt bé, heme, molt bé I Ja
sap el que diuen les ordenances municipals
a propbsit de la circulad() de camella per
la via, pública?
.—Francament, ho ignoro...
—Está ciar, el senyor ho ignora! El se
nyor no té temps de llegir les ordenances
municipals i, en canvi, Ji sobren hores per
organitzar acuestes burles als véins, a l'au
toritat i al prestigi general de la clutat de
Barcelona. No s'encaparri, per aixb... quam
rebrá la notificació de la multa, ja se'n
començará d'enterar del que pensen les or
denances municipals, en aquests casos...
Cinc minuta després, el senyor Ramoneda
estirava desesperadament una borda, a l'al
tre cap de la qual seguia el camell, amb
un pas calmós i pie de majestat. Li va cos
taz quart i ajuda de trobar una cuadra en
volguessin encarregar-se de l'animal. Final
ment, després de passar-se més de tres ho
res recorrent carrers i més carrers, en inig
de la curiositat general, va descobrir un
estable on el camell fou acceptat, autó sí,
amb tota classe de reserves.
L'endemá, quan el senyor Ramoneda va
oomparéixer a l'oficina, amb la puntualitat
de costum, hom u va dir que l'amo desitja
va parlar-li. El senyor Ramoneda va es
coltar l'invitació amb una manca absoluta
d'entusiasme. Generalment, cuan l'amo de
sitjava parlar als sena empleats, era per

Cuest penco?

comunicar-los alguna nova desagradable.
Des de feia temps, havia renunciat gracio

sament a concedir cap mena d'augment de
sou, de manera que no quedava cap espe
ranga de qué l'entrevista amb el senyor
Ramoneda pogués oferir la més lleu possi
bilitat optimista.
L'amo es va repapar en el seu silló i va
començar un diseurset de eircumstincies.
—Senyor Ramoneda, voste ja sap que
acuesta és una casa seriosa, honrada i for
mal. Fins ara, no li vull pas negar que
estem bastant contents de les seves activi
Voste s'havia donat
tats de comptable.
compte de la responsabilitat del lloc que
ocupava. Vosté era un home intatxable que
résponia perfectament al prestigi i a la im
portancia del seu cárrec. Fins ahir—fixi
s'hi bé, fins ahir—nosaltres no havíem tin
gut res a dir de la conducta de voste, tant
pública com privada. I si no li haviem aut
mentat el sou a l'aleada dels seus mereixe
menta, no era pas per falta de ganes ni
de bona voluntat. Vosté ja sap els CORflie
tes que porten acuestes coses entre el per
sonal i un augment de sou, parcial i im
previst, pot Motivar una veritable desmora
lització entre la resta de la dependencia.
Es per acuestes raons de psicologia comer
cial que vosté cobra una mesada que no

m'atreviré
L'amo
la

cara
nuar:

va

del

a

cualificar d'excessiva.
llene-sir una bocada de fum a
senyor Rasnoneda, i va conti

—Faci's arree, dones, de la nieva sor
presa, quan ahir vaig veure a vostk a vos
té, el comptable de la casa Vilaseca Ger
mans, cincuenta anys de crédit i de presti

gi inalterables—a voste, repeteixo,

arros

camell Ronda de Sant Pau avall.
Com vosté pot comptar, no és pas la meya
feina de ficar-me amb les seves aficions par
ticulars. Si vosté té una especial feblesa
per la cria de camells, allá vosté; jo, tinc
la consciencia ben neta de que acuestes des
viacions del carácter no les ha pas pogut
apendre entre les parets austeres del nostre
despatx. Per?), sempre hi ha un perb, vosté
ja pot comprendre que la tradició d'aques
ta casa, els nostres cincuenta anys d'hon
radesa intatxable, no poden pas permétre
que un dels nostres empleats, sobretot el
compta,ble, es passegi pels carrera de la
ciutat amb un camell al darrera. Mai no
hem e,stat amics d'acuestes frivolitats, perb
si vosté s'entesta a conviure amb aquests
animals, faci-ho en la intimitat del seu do
micili, perb mai mes no es llenci a acuestes
grotesques exhibicions publiques de la seva
vanitat.
El •enyor Vilaseca va eixugar-se el front,
visiblement•satisfet del seu discurs. El se
nyor Rarnoneda, atabalat davant d'aquella
cascada de lógica, i d'eloqüencia, va comen
gar a tartamudejar quatre excuses, sense
cap mena d'brit, val a dir-ho. El senyor
Vilaseca va concloure:
home, res. Ja em faig arree que
tots tenim les nostres febleses, peró rli pre
go que el ces no es repeteixi. Altrament, ja
ho' sap: no li quedará més remei que asco
llir entre el ca,mell i nosaltres.
Quan, unes hores mes tard, el senyor
Ramoneda va arribar a casa seva, un altre
disgust l'esperava. Aquest va venir en for
ma de petit sermó, a arree de la seva es
posa:
—Ramoneda, Ramoneda
va comengar,
amb una llagrimeta ala ulls—' qué has fet,
Ramoneda? Tot el matí que estic rebent vi
sites. La senyora del principal, la teva co
sine, la meya germana... Ja t'ho pots pen
sar: tot Barcelona va pie de Je teva ex
cursi& ala el camell. Que si t'has tornat
liró, que si ets vols barrotar el pa de la
familia... La senyora del principal ha insi
nuat encara una sospita més greu. "Vigi
li'l, al seu marit--m'ha dit—quan els hornea
comencen de fer coses estranyes, malfd-se'n.
Vagi a saber si al darrera de tota acuesta
história del camell no hi ha alguna dono

segant
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s'havia tornat el Rei Negra i que, muntant
el camell, seguia una estrella que el condiüa
fas el despatx. Allí hi havia l'amo, que
s'havia convertit en el l'el Herodes i, per
divertir-se, e'entretenia tallant el cap dels
seus dependents i després els el tornava
a enganxar, amb pasta Holdfastm
Després, el senyor Ramoneda passá tres
o quatre dies tranquil. El pesombre del ea"
mell s'havia anat esfumant fins desaparei
xer ,gairebé del tot.'No triga, perb, a pre
sentar-se de nou, amb més violencia que
mai. Ara el torn corresponia a l'amo de la
cuadra, on el camell esteva en qualitat de
dir—aixb no pot
pas anar. El seu camell em perjudica, ve
II aquí. Tinc tot l'estable esverat. Els ca
valls es passen el dia renillant com uns en
dimoniats. Els veYns es queixen. Ahir, per
acabar-ho d'adobar, l'animal va sortir al
pati i va fer tota mena d'estropicis. Es va
menjar una bicicleta de tres rodes, propie
tat del meu fill; es veu que aquest ápat
va alterar les sangs, perqué a continuació
va iniciar una mena de flirt, completament
deshonest, amb la més jove de les nieves
eugues... La pobra bestia va fugir esgarri
fada 1, d'acuestes resultes es va trancar
una pata... Demés, no hi
manera d'ati
par-lo, aquest camell. Li previne que la
seva manutenció no li baixarit d'unes qua
tre pessetes diáries,..
Els dies que seguiren marquen en la vida
del senyor Ramoneda una etapa gairebé trá
gica. Va oferir el camell al Turó Park, a
l'Ajuntament, a la Casa de Caritat, per
distreure els asilats... Res. El pobre home
va arribar a la conclusió que avui dia,
no .hi ha manera de colocar un eamell, a
Barcelona. Per altra banda, el manteniment
de la bestia u havia alterat de mala ma
nera el pressupost familiar. Prou que li
retreia la seva dona: "Mai no t'has gastat
tants diners amb mi... ', II deja amb un
punt de mal dissimulada gelosia.
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Hem passat una quants anys sense tenir
noticia dc senyor Ramoneda Fa uns dies,
peró, que una panne d'autombbil ens obli
ga a fer una parada imprevista, en un po
blet de mala mort de la provincia de Llei
da. Precisament, era dia de fira en aquell
poble. Una tanda que s'aixecava a la plaga
Major, va cridar la nostra atenció. Ens hi
várem acostar. Es tractava d'una atracció:
Ramoneda una camel, cela un cartel!, osera
amb mangre.
Naturalment, l'artista no era altre que
el nostre ante amic del carrer de l'HospP
tal. El camell havia estat la seva ruina.
Hom l'acomiadá del despatx, la dona va
morir-se-11'de l'enrabiada... El senyor Ra
moneda, en la seva dissort, no va tenir més
remei que agafar-se al camell com una, post
de salvad&
—Ja ho veu—ens va dir--. Aquí am té
seguint fires i festes mejora, amb el meu
partenaire. Fem un numerét senzill, peró
bonic. Ara el veurá...
No tinguérem cor de contemplar l'espec
tecle. Sortosament, l'avaria del cotxe ja es
teva arranjada i várem fugir, carretera en
com uns

esperitats.

Per

Ambrosi Carrion

a

Els leetors de MIRADOR van poder Bel/ir
als números 31 i 32 uns articles meus analit
zant una obra d'Ambrosi Carrion, dita Pira
teria. En cap loe d'ambdós articles no m'a
parto ni un sol moment del terreny m'era
ment literari.
Ambrosi Cardón no s'ho ha pres bé. I
com a réplica inserta en una secció que ell
redacta a La Nau unes notetes pleneside
verinoses allusions a la meya vida privada.
Aix6, per una banda, em dona la certitud
que no té arguments racionals per a respon
dre a les meves objeccions, cosa que em sa
bida, de carta manera ; encara que li acon
sello que no em segueixi proporoionant gai
res satisfaccions d'aquesta mena ; no sóc
massa sofert.
Jo he dit al llicenciat Carrion : «Aquest
vers que us estmento és coix» ; ell am res
pon
«Vós sou un carterista». Vet aquí
com, per obra i gráoia del llicenciat Carrion,
una discussió literaria es rebaixa a un xa

fardeig indigne.
Procuraré

no

eanvi li donaré
li un xic útils
5.
a

Que

el seu exemple. En
consells que poden ésser

seguir
uns

encara

que

pogués

tot el Inón que jo no

ell convencer

pago mal el sastre,

tampoc podria deduir-ne que els seus versos
son dolents generalment, llevat d'alguns

no

cops que són pessims.
2. Que utilitzar allusions insidioses a la
vida privada d'altri per a defensar-se inte
ressos propis, matenals o morals,
és un
procediment molt antic que té un nom tan
elegant que no el reprodueixo perqué canta
a les orelles de tothom.
3. Que Annbrosi Carrion tingui present
una frase que podrfem fer, parodiant-ne una
de Goethe: «Esser un fracassat no costa
res; pero és difícil dur-ho amb dignitat.»

la Collecció

són

hpimaquinesDescartes

el

—pro

l'egces que
amb decisió. A part
afirmaci6.rotun

pugui haver en aquesta
da,ro és evident que ella ha fet en els 61grés de la •ciencia biológica
actitud metódica,
e

tims desennis i que, com a
han pres en
és exactament la mateixa que fisiologia ex
el segle xtx els creadors de la

perimental.

realitat
en definitiva tota la
pot reduir-se
vivent o morta
la física es redueix
a la realitat física, i
matemá
concatenació
pura
residu
a
sense
en
movirnent
extensió
i
són
tica. Les coses
l'extensió. El seu coneixement és sempre
un acta de mesura.
mensura, com deja ja
Perb la mesura
Cussano
és sempre
bisbe
el
l'acte de la mens. Sense mens
que defineixi i inidi, no hi ha
coneixement exacta de les co
les co
ses. La •mens penetra
defi
ses. La ra6 estructura 1
neix la realitat. Enfront de
l'extensió hi ha .1a mens que
fí
la determina. Enfront de la de
sica, la psicologla. Enfront
les coses, l'esperit.
També la psicologia troba
ad la seva precisa i clara de
terminació. La consciencia es
converteix per itargs segles en
el seu objecte essencial. Peró
la constatació de la conscien
cia enfront de les coses. té un
abast més profund i una trans
cendencia més gran. Tot és
mecánica. Menys l'esperit que
crea la mecánica. Les coses es
redueixen a extensió 1 rnovi
ments que s'hi verifiquen són
idees que es donen en la coas
ciénoia i la consciencia és l'ac
te de l'esperit. L'esperit--moi
domina les coses i es
mame
converteix en el centre de l'u
nivers. Tal és la significaci6
profunda del cogito. L'huma
nisme pren consciencia de si
mateix. L'home es coloca en
el centre de l'univers.
Ara bé: l'humanisme mena directament
proclamado deis drets de Phome.
a la

Així, dones,

exterior
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RENÉ

DESCARTES

alaco no és, en absoldt, 'veritat. L'actitud
fortament reactiva enfront de la cultura me
dieval, que li és comú amb tots els homes
representatius de la seva época, no el pri
va de seguir en el fons els temes més pro
funds de la tradici6 greco-romana
mo
tius platónics, posats en nova vibració per
l'anima fervorosa de Sant Agustí.
Les conclusions de Gilson podien haver-se
previst, peró. Mal en la história no es
produeixen fenómens de creado absoluta.
Les anáximes variacions representen sempre
canvis insignificants. Adhuc en els moments
álgids, en els quals l'evoluoió es produeix
en termes sorollosos o truculents
el Cris
tianisme, el Renaixement, la Revolució
francesa...
les coses persisteixen gairebé
idéntiques i ea modifiquen només d'una
manera mínima les estructures socials. So
ta la patita esgarrinxada continua impassi
ble el ritme parsimoniós de la vida.
Hl ha una cosa, paré, que canvia i aquest
canvi sí que és radical. En certs moments
de l'evolució histórica les cultures agafen
una nova fisonomia i una nova expressió.
Tot continua identic, peró canvia el centre
de gravetat. Un Ileuger ventijol canvia
l'aspecte de la badia : els navilis canvien la
proa i les fulles el color. Les mateixes co
ses
les coses en definitiva són sempre les
mateixes .--es posen al servei d'un nou es
perit. Identiques faccions donen lloc a múl
tiples fisonomies. Un canvi m(nim en la
superficie d'una cosa fa que la cosa sigui
una altra i adquireixi una nova personali
tat. Aixf en el moment de les tmáximes
creacions de la cultura a de l'esperit.
Ara be: si suposem simbblicament que
el total contingut'd'una cultura .val com
a
cent i que el canvi máxim que s'hi pot
realitzar és, per exemple, cinc, podem dir
sense vacillaci.6 de cap mena que Descartes
realitza aquest máxann. Tot i admetent,
dones, la legitimitat de les darreres inves
tigaciones históriques, cal seguir pensant
que Descartes éš un dels tres o quatre
grans creadors del pensament humá. Res
de semblant des de Sócrates
Plató
el
fet prodigios del cristianisme es projecta en
una dimensió totalment heterogénia. Pen
sar en una creaci6 absoluta és patir d'una
ceguera histórica total. Creació és sempre
recreació. I la máxima rebeldia sorgeix
sempre d'un acte de disciplina i de sub
—

—

—
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El senyor Ramoneda no sabia per quin
cantó girar-se. La unanimitat amb qué tot
hom condemnava la seva aventura va arri
bar a donar-li la sensació que, realment,
havia comas una gran atzagaiada. Durant
dues o tres nits no va poder dormir tran
quil. Somniava que eh, el senyor Ramoneda,

heu subscrit

—

—

dispeser.
—Senyor Ramoneda—va

ROSSEND LLATES

ta..."

Descartes és el filósof dei Renaixement.
Amb un gest arnplament integrador re
culi els temes essencials d'aquel] període
turbulent i els dóna una estructura siste
mática i una consistencia raoional. En el
Discurs del Metode
aquest Ilibret senzill
clar
hi són contingudes virtualment
amb tota la seva glória i amb tetes les se
ves limitacions
els temes essencials de la
cultura específicament moderna.
Fins fa •molt poc es creia generalment que
Descartes —11 el Renaixement
represen
taven en la historia de la cultura un comen
gament absolut. Les seves declaracions ex
plícites inclinaren els anims superficials a
•creure en la possibilitat de semblant cosa.
El professor Gilson ha posat en ciar que
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La revoluoió cartesiana penetra profun
dament en tots els ordres de la ciencia : la
matemática, la física, la biologia, la psico
logia... la ciencia moderna iniciada pels
troba en
grans homes del Renaixement
els seus principis el camf segur d'un meto
de a una concepció sistemática i unitaria.
En contraposició total amb les concepcions
medievals, la física es converteix en física
matemática. Ja els vells pitagioics dejen
que les coses són números. Peró la seva
afirmació no tenia sino el carácter d'una
Intuido poética profunda. Descartes pro
poroiona el carní segur per a reduir, en efec
te, les coses a números i l'univers a pura
geometria. Des d'aleshores la física no ha
parat en la cursa prodigiosa que la porta
d'una banda fins a Einstein i d'altra banda
fins a la meravella apoteósica de les seves
aplicacions actuals.
Ara bé : la matemática tradicional era
incapag de realitzar aquest procés de pene
trado i domini. de les coses. Per aconseguir
ho inventa Descartes una nova matemáti
ca, la matemática universal, de la qual la
Geometria atialítica és una manifestació
exemplar. També en aquest respecte ini
ciá un eamf sense marrada. La geometría
analítica, a més de fer apte la (matemática
per a ésser instrument o métode de la física,
dins de la matemática pura obre una via
que mena directament fina a les darreres
posicions de la matemática actual.

Popular
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admetre mai res que no se'ns
presenti amb total evidIncia. Per a creure
cal veure. Es el principi del racionalisme i
la proclamació de la Ilibertat de la cons
ciencia enfront de tota mena d'autoritat.
L'evidencia és proclamada com a únic
ten de veritat. La veritat es defineix per
l'evidencia. Si el coneixement és visió per
sonal i directa, no és possible d'admetre res
que no hagi estat subjecte a una revisió
minuciosa i metódica. Cal thantenir una
actitud desperta de l'esperit, 'que no perdi
ni un sol moment el contacte directa amb
la realitat.
Observi's, perb, que, a partir del cogito,
aquesta realitat és ideal. No és possible,
per tant, sostenir ja la tradicional doctrina
segons la qual la veritat és l'adequació o
conformitat de hintellecte amb la cosa. Si
doneixement és visió de les coses, fora de
l'intellecte que les percep no en sabern res.
Sabem el que veiem. La realitat sensual
cromática, sonora, polimbrfica
és obs
cura, problemática, subjectiva. Sois les idees
són aptes per oferir-nos claredat i distinció.
La veritat no pot ésser, dones, exterior a
.les idees, sine intrínseca a elles. Les coses
externes no són ja un •punt d'arribada, sin6
un punt de partida. No una solució, sin6 un
problema el gran 'problema : el trampolí
per a fer el salt meravellós
No és ja ver
tader go que és conforme amb la realitat
de la realitat fora del que ens en d6na la
ciencia
és a dir, el sistema de veritat
que aquesta ens d6na —, no en tenim cap
noticia precisa. Realitat és només lo que
és veritat. La ciencia defineix i mida la
realitat. Pero la veritat és una qualitat de
les idees
la seva evidencia, la seva cla
redat i distinci6 —; en altres termes : la
seva• racionalitat. La radonalitat defineix
la realitat. Més tard dirá Heál
via Spi
noza
que tot el real és racional i tot el
ia 6
La ci
el desenrotharnent sistema
tic de la raó humana. Per a garantir la
seva objectivitat transcendent cal que les
coses siguin impregnades de ra6. Per aix6
afirma Descartes que per l'ateu és impos
sible la ciencia. Entre l'home i les coses
pot interposar-se un malin génie. Sois la
ra6 divina és capag d'esvair les boires del
gen'i maligne i garantir a la consoiénoia la
legitimitat deis seus productes. Sois ciad
és possible que la matemática
el produc
te rnáxim de la ra6 humana
penetri l'úl
tim fons de la realitat. Una vegada més :
les coses són números
com deien els pi
tágorics —, és a dir, idees— idees rigoro
ses
com diría Plató.
I les idees consti
tueixen les joies més puyes del trésor
Ilion esprit. El trésor de mon esprit, la
consciénoia, el jo
fortatnent constata en
el cogito
són la font clara d'on brolla tota
la ciencia i tota la cultura, i a través d'ella
tota la realitat.
Cal

no
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Les intuicions essencials del métode i de
la filosofia
son revelats a Descartes en
somnis. Ho canta repetidament amb visi
ble emoció. Un trasbals profund el pertor
ba, té visions repetidas i sent una veu ce
lestial que el crida a la reforma
el dimo
ni socrátic que reviu
Aix6 Ii produeix
una forta commooi6 espiritual el record de
la qual perdura vivament durant tota la
seva vida. Agrait, ofereix una peregrinado
a Nostra Senyora de Loreto, que realitza,
en efecte, més tard. El deixeble més bri
llant dei collegi de j'esuites de La Fleche
el millar collegi del món, segons Des
cartes
dedica aixf, agenollat, a Nostra
Senyora, els fonaments essencials del racio
nalisme modem.
JOAQUIM X I RAU
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