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Els dijous blancs MIRADOR INDISCRET

•

[a paran le la RIMO
La historia de la
es

Conferencia naval que
Londres durant el mes de ge
té el mateix regust que la conferencia

reunirá

ner

naval

a

de 1922.

pacte naval entre Anglaterra i els Es
teas Units, base de la Conferencia futura, i
que té per objecte limitar ;elš armaments i
augmentar la potencia de la marina ameri
El

•

gran pas
Evidentment hi ha

cana, és un

en

el caml de la pau.

gran paradoxa en
eis termes d'aquesta qüestió : unes nego
ciacions per al desarmament que comencen
augmentant les forces d'una de les poten
cies

una

negooiadores.

I, no obstant, totes les fases d'aquest
afer són d'una lógica rigorosa. Entre dos

3.
Que és desitjable discutir un sistema
de substitució d'undtats, a fi d'evitar el pro
grama de substitucions previst pel Tractat
de Washington ;
4. Que els governs de Londres i Was
hington oreuen que cal abolir els submarins.
La nota acaba indicant que és desitjable
convocar una conferénoia per a tractar de
les categories de vaixells no incloses en el
Tractat de
i que aquesta Con
ferencia, que hauna d'ésser precedida per
negociacions diplomátiques, podria reunir-se
a
Londres durant la tercera setmana del
mes de gener.
La nota és franca. La cláusula segona
anuncia que Anglaterra i els Estats Units

Washington

Lectors constants deis articles de Nicolau
que no ens carisem mai d'admi
rar, no sois Pel que diuen, struS també per
la personalitat destacada del sea autor, ens
hem vist desagradablementt sorpresos per
una crbnica que
fa alguns dieS. va publicar
a. La Publicitat
amb el títol La pensada.
En principi compartim 01 criteri del se
nyor Nicolau quan diu que i<1441 deis detec
tes més inveterats del nostre .poble, contra
el qual s'estavellen, ineficaces, les llicons
de l'experiencia, és la pensada». Cal reto
neixer que les pensades dels nostres artis
tes, deis nostres poetes, deis nostres polí
tics i fins alguna vegada deis nostres hu

d'Olwer,

manistes

ens

han proporcionat aiguns•

re

sultats indiscutiblement lamentables. L'ar
quitectura del Palau de la Música Catalana,
ja ho vam dir fa temps, fou una pensada,
com ho foren certs programes ,politics .im
bults de literatura, com ho foren les bri
llanti façanes culturals de Xenius, com ho
fou aquella celebre corisagració de l'Arc de
Rara i tantes d'altres coses. L'entusiasme
collectiu i la labre constructiva esas han
llencat sOvint vers realiteacions transcen
dentals •i sublims de les quals ene hem ha
•

gut de desenganyar, per4uP en definitiva

no

altra cosa que el producte de la. nos tra
bona fe i de la nostra inexperiencia. Els
pobles, com ele individus,' passen epoquei
de jovenivola vitalitat que ele fa desviar del
seu natural caíni. Són marrades perfecta
ment explicables. La qüestió és rectificar a
eren

temps.
Enfront
ha sorgit

El motiu de les entrevistes de la Casa Blanca.
d'armes desiguals, per?? aguad
temibles, la ra6 aconsella dues coses:
primer lloc pactar, i en segon terrne
igualar les armes, q trobar compensacions.
ARÓ as el• que :han fet Anglaterrá i els
Estats Units. La Gran Bretanya és supe
rior als Estats Units en forces navals, peró
la capacitat financiera deis Estats
sigui Pelasticitat del pressupost que pot
adversaris

'

•ent
en

Units,•o
ésser destinat a la

construcció de vaixells
de guerra, és gairebé illimitada.
La •Conferéncia de. Washington de Pany
1922 només va limitar els vaixells de' Pri
mera Urda, anomenats de combat. El re
sultat de la Conferencia fou establir la cé
lebre •proporció del 5 5- 3 17, la classi
ficaci6 de tres ordres de potencies, les que
poden tenir soo.000 tones en vaixells de pri
mera línia, o sigui Anglatenra i els Estats
Units (cinc contra cinc), -i la potencia de se
gen ordre el J'ano, el del 3, o sigui la que
pot tenir 309 000 tones en vaixells de .pri
mera linda: Vénen 'désprés, en propordons
iguals, França i Itália que rió poden passar
del 17, o sigui de 170.obo tones en vaucells
de combat..
Faltava, pero, limitar es vaixells de se
gana línia, i especialinent els creuers, cate
gorja en la cual Anglaterra és molt superior
als Estats Units.
La Conferencia de Washington va donar
als Estats Units la paritat amb Anglaterra
en vaixells de primera Urna. Els Estats
Units no es •varen atrevir a demanar més,
i Anglaterra va accedir pensant que la sem
uni
superioritat era encara adaparadora
tats de segoda lfnia. Perb ha arribat per a
Anglaterra l'hora de pactar i ha pactat.
•

-

-

•

La hdstória de les negociacions anglo
americanes que han decidit el viatge de pri
mer ministre anglés, Mac Donald, a Was
hington, illustra admirablernent aquesta

questió.

Bon punt el Govern laborista

va

arribar

president, Mac Donald, va
ernpendre personalment l'estudi del proble

Poder,

al

el

seu

ma naval. En aquesta qüestió, el ministre
d'Afers estrangers Henderson només ha *fet
el Papar de secretari. L'adveniment del ga
binet laborista va coincidir amb l'arribada
a Londres de Pambaixador. nou' deis Estats
Units, el general Dawes, El primer minis
tre i l'ambaixador han treballat activament

la saludó d'aquest trenca-closques. Al
cap de tres mesos l'acord era un fet : Mac
Donald emprenia el viatge ,a Washington,
un viatge triomfal, durant el quár havien
d'ésser examinades
resaltes certes ques
tions de detall.
Al marge d'aquest viatge es pot fer lite
ratura lírica o consideracionsde política
realista, segons la inclinació de cadascú.
Malauradament les exigéncies d'espai ens
Obliguen a renunciar a aquestes dues me
oes de cornentaris i especialrnent a l'aspecte
polític d'aquest viatge. Ras limitarem no
roés a consignar que el camf de Washing
ton batuda figurat en l'itinerari de qualse
vol primer ministre británic d'avui.
1 cona que tot esteva previst, al cap d'u
s
guantes converses entre el president
nonver i el primer ministre anglés, el Go
vern de Londres enviava a les potencies na
vals una nota convocant una Conferencia.
La nota comença dient que les dues poten
han arnibat a un acord provisional so
ore els quatre punta següents:
en

1

resultat del Pacte Kellogg ;
2. Que
accepten la paritat
lesse d'unitats
no prevista pel

"aobington

de 1922

per a tota
Tractat de

—

A dalt: Mac

Donalá

i Hoover

•la paritat ,naval.en tetes les catego
des, de vaixella,- o Sigui que els Estats Units
podran aumentar la seva Ilota en creuesra
en un tenatge 'que álguns calculen en 30.000
•tones i nitres fan' arribar> a- una xifra rnés
elevada. 1 mentre s'anuncia aquest fet es
fa l'avis que •ha -arribat l'hora de pensar
en Pabolició deis' submarina, l'arma temible
deis pobres.
Hem dit en çomençar que la histdria d'a
questa Conferencia s'assembla molt
tra qué va tenir Ilac a Washington Pany
1922: Amb la mateixa brutalitat es varen
anunciar prophsits semblants i es va obte
nir la paritat naval en armaments de com
bat -entre Anglaterra i els Estats Units, i
mentre els Estats Units augmentaven la se
va flota, eren limitades les pretensions del
JaP6 I gairebé desarmades França i Italia.
Es tracta de repetir el' cop de 192. S'hi
avindran el Japó, França d Itália? .El que
protesti será acusat de sabotejar el desar
mament..Ni ternps sels-dona per a exami
nar l'afer. El 'iracas •de la -Conferencia •Tri
pai tita de 1927, a Ginebra, metivat per la,
manea de preparado, sembla que no ha
servit de res: Si fracassava la Conferenoia
deis Cinc, no. fóra estrany que les dués
grans potenoies arribessin a un acord se
van.

a

•

•

parát..
Després d'aquesta
•

•

•

•

nota ha vingut una
declarado conjunta de -Hoover i Mac Do
riald. En aquest document es.,pa' rla. de re
soldre lea yenes divergenciés entre. éls' Es
tats Units i Anglaterra. .Sembla que es fa
anusió al' panblérná de la llibertat 'deis
mars. Mentre els Estats Units defensaven el
dret de Iliure Comerç d'una tercera potencia
.

-altrea dues. 'póténw.
ciesi Anglatérra 'clefensava, el dret de bk
úéig iper censegüent el dret d'ennbargar
en cas dé

entre

«ladra

la "tnercaderia de tots els vaixells que

dirigissin

a un

país

en

guerra

contra

es

Angla

La declarado de París, de' 1156,
una altra declarado de Londres, .de .ieo9,
havien establert un codi de Dret marítim
que. la 'guerra ha trasbalsat.' Els Estats
Units varen declarar la guerra 'a Alernanya
per a defensa!: la llibertat deis mars. Peró
aquest problema es' complica ara amb el
pacte de la S.
que estable!; sancions
'contra un Estat agressor, una 'de les quala
podría ésser els blequeig, i és natural' que
es .parli, malgrat la
resistencia deis Estats
Units,' d'aplicar el mateix sistema a l'Es
tát que infringeixi el pacte Briand-Kellogg.'
terna.

'

•

•

*

*

i deis impulsius
a
casa nostra una
altra mentali
tat, de la qual és .necessari que ens previn
guem .perqué esta tarada d'ineficacia i de
passivitat. Sovint hem vist que davánt fets
que afectayen d'una manera ineludible les
essIncies de la nostra collectivitat i de Pro
blemes en els quals, vulgues o no, érempart
interessada, alguns esperits triaven, per sis
tema, una actitud' d'inhibició, cbmoda i dis
tingida. Fet i fet, hi sortien perdent. La
s0va cautela sernpre ele feia recular més
enlla d'en els hauria deixat una derrota
franca. Compromisos morals adquirits. amb
Popinió han. portat a alguns hornos anotne
nats d'acció a cercar mil recursos literaris
per a justificar llur inacció. És inútil. I
davant la inutilitat de les excuses, !a 'seria
hora que aquells hornee reaccianessin i tin
g•essin present que per tot el respecte que
ens
ha de mereixer Popinió pública no es
poden contreure davant ?'ella compromisos,
pel sol Jet d'haver tingut una pensada. Sem
Ida, dones, que de pensades en pot tenir
tothom i que els primers de rectificar-les,
quan no porten enlloc, haurien d'ésser ele
homes que propugnen l'equanimitat perfec
ta i el domini del nostre seny ton ponderat.
Nosaltres ene expliquem p0rfectanzent la
raó de certes coses, i que ele esdeveniments
sempre poden ésser superiors a les humanes
previsions. Per aixa, haurfent. desitjat que
el senyor Nicolau. d'Olwer, abans de co
mentar el fet a que es referia el seu article
La pensada, hagués tirigut el mateix gra,u
de comprensi3, i hagués comencat per pro
veir-se de tota aquella informazió que el seu
judici exigia. Era una feina per la qual
hauria trobat totes les facilitats i que terzim
la seguretat que li haaria sérvit per a. con
vencer-se que allb que ell titliaaa de pensa
da era i és encara un pensarnent que si no
bu defensat amb aquella unanimitat que
tots hauriem desitjat, el mantenien i el man
dels

dar meravellat ; figureu-vos el director d'una
revista política, literaria i cultural, vestit
amb cakes de pana apedaçades I, al peu, es
pardenya sense mitjó ! Quan el tingué da
vant va limitar-se a demanar-li que signes
almb el seu nom damunt d'un papen.
El director no en sabia.
?Cómo, usted no sabe escribir?
I el diplomátic cabrer va respondre, amb

"El nostre iliustre amic"

UNA RELLISCADA

espontanis

te'nen dignanzent persones perfectament res
ponsables, que en aquest sol acte ja troben
satisfacció. Si algú hi havia. Inés exigent
que en no aconseguir ele seus propbsits va
contrariar-se i va contrariar, molt justament
al senyor Nicolau, faya bé de cercar la cau
sa del que va succeir en les persones que

preferiren inhibir-sé, per una -qiiestió dle
principis, per una suposada elegancia espi
ritual, per comoditat
per qualsevol altra
o

causa.

Aixó és tot el que voldríem fer compendre
al senyor Nicolau, tot lamentant d'haver-li
hagut de senyalar una relliscada en una
actuado personal com la d'ell en la qual
poden comptar.:se tants moments duna
exemplaritat que mai no podrem discutir.
A.

Hom remarcava que Pinconvenient de La
Nau és que En Rovira-sempre hagi de par
lar d'ell. L'altre dia deia que Plglésies abans
de morir Ii havia parlat d'aplegar tota la
gent que sent l'ideari de Pi i Margall, que
el novell i inedit partit de la Fundació Va
lentí Almirall hauria trobat en l'Iglésies, si
Phagués conegut, un deis seus rnés aferris
sets
—

—

Revira'

no

fará

res

deja

—

un

:

días!

—

paladins.
En

l'aplom
Tengo

tot

—

tingui algú de aert to al seta dar
rera que li faci la feina, i en pugui quedar
en un pla superior, aguantant els elogis.
Mentre des de La Nau hagi d'ésser dl ma
teix el que es faci la propaganda no anirá
enlloc. En Rovira no prosperará fins que La
Nau, quan parli d'ell, digut «el nostre
amic», com diu La Veu de Catalunya
quan parla d'En Combo.
mentre no

Un duro fals

La Llucieta i

A l'Administració d'El Metí pássen cosed
d'alió més notables: •L'aparició d'un nou
anunci, per eacemple;• és relatada mala unes
salves de satiáfacció (lúe gairebé corresp&,
nen a un Te.' Deum pagá. 'Peró él més bo
nic de tot *él el que va passar l'altre dia.
Resulta que, tot de sobte, l'administrador
d'El Mati es' va Po$ar a fer uns salts del,
tot impropis de la santedat de la casa.
—He. fet passar un duro fals! he fet
passar un duro' fals!
s'exclamava fent
uns grans crits.
Un empleat. de l'Administrad& no versat
encara en els Misteris de la casa, es va sor
pendre que una aventura tan poc cristiana.
promogués aquells aldarulls de satisfacci6..
Pern,' escolti va din : aquest no, és

l'Enriqueta

No

—

es tracta del tito] de cap comedia
d'En Sagarra, corn algú podria supo
Es tracta del matx que sostenen la
Llucieta Canyá i l'Enriqueta Séculi, amb
un aferrissament que entre xicotes de rnenys
cultura que elles ja hauria donat lloc a la
clássica estirada de les amítues cabelleres.
La Llucieta defensa el feminisme i diu que
una noia fent basket -ball queda tnolt poca
solta. L'Enriqueta reivindica el dret de les
cienes a fer el que els doni la gana, ádhuc,
si volen, a tirar d'un carro, sense perdre res
de llur feminitat. Fins ara la Iltuta anava
bastant igualada. Per6 a darrera hora a la
senyoreta Seculi li han arribat reforços:
la senyoreta Campos, des del setmanari De
portes, ataca a fons la Llucieta i aconsella
a l'Enriqueta que si convé no s'estigui del
cop baix.
Ens sembla que ens distreurem.
aova
sar.

—

—

—

varen

voler

I está dar!

dir Padministrador.
d'un dubte torbador:
Escolti : .que potser no ho és vosté de
católic?
—

—

va

aleshores, víctima

I

—

Una

cosa

és predicar...

Al tradicional sopar que

tots

els anys,

abans de començar la temporada, Pempre
sari del Liceo senyor Mestres ofereix als pe
riodistes, hi va assistir el crític teatral d'E/
'Mati, Bru Romeo.

El xicot, ignorem per quins motius, va
arribar tard. Els comensals ja s'havien men
jat l'ardas i encetaven el segon plat. En, de

Provea doeumentals
A la revista Oc

diari católit?

un

publicar

primer antuvi, va sufocar-se, perb va reco
brar tot seguit la serenitat.
Algú va preguntar-li:
Qué os passa que anribeu a aquestes
hores?
I en, sense immutar-se, va respondre:
És que no volem que sigui dit que la
representado ,d'El Mati ve per Parids.
Després, pero, hom
poder constatar
que no deixava ni el vernís deis plats.

una

gravats de les pintures d'En Sert a la ca
tedral de Vic. Han els va enviar les foto
grafies corresponents, perh en lloc de pu

—

blicar-les tal qual, van preferir publicar uns
boixos del senyor Martin, interpretado de
les famosas pintures.
Aixb va sorpendre molta gent. Hi havia
qui trobava que era pendre's una llibertat
excessiva, des del punt de vista documental,
és dar. Algú hl va fer el següent colmen
tari
No en feu cas. Sempre us quedará
l'excusa de dir que son boixos al Sert.

.

—

va

El burlador valen&

—

Entre la nombrosa colónia estiuenca del

Tibidabo, es compta la familia de Pescriptor
Josep Lleonart, que als hiverns resideix a
París. Recentment, en una de les
tertulies

Falsa alarma
A La Nau del dissabte, Ilegim, com a ti
to] de l'editorial : Sunyol, retirat de la po

s'organitzen a les colónies els diumen
la tarda, la senyora Lleonart parlava
amb En Regás deis inconvenientes i avan
tatges de viure a la capital francesa.
Peró per
vostés, els .joves, és molt
que

ges

lítica.

Llegim

de seguida el text, i ens assaben
que es tracta de l'Ildefons. Respirem.
Peró l'ensurt ja no ens el tren ningú.
tetti

a

a

—

nililor viure allí. Es divertemen molt mas
deja la senyara.
Sí, és clar --responia Peltre —. Els
costums son diferents. Peró no es
pensi, sí
fa no fa...
I ara, no digui aixó —insistid la se
nyora
Miri, nosaltres coneixem un xicot
que diu que les noies fins el van a cercar a
-

Valiosas falses

—

El darrer número de l'anunci del Centre
de Repórters ha estat anunciat aixl: El
RePórter Ilustrado.
El reporten.. i ilustrado?
Ningú no s'ho ha cregut.

—

l'hotel rnateix.
Ah, sí! Deu

ser En Perucho.
La senyora Lleonart encara está menave
liada ara de la rapidesa amb qué 'ho va en
devin ar.
—

Resposta diplomática
El director

—

de

palla —d'un. deis

setma

naris més progressius que velen la Ilum del
sol

ara

fa

uns

vint anys

en

una

de les

El Director i el gosset d'aigiies

nos

poblacions de la costa, era, fet i fet, un
deis periodistes honoraris més eininents que
mai l'agita existit.
«Dintre el segle» f.eia de cabrer amb una
dignitat homérica. Peró sentia envers la po
lítica tots els delits del món. Quan arriba
tres

Ningú
Un dia

no es recordava de Márius
ens el trobárem per la

turista més, amb

un

Mateo.

Rambla,

un

com

esplendid vestit

de
retalls de diaris «americanos»
dessota el •braç... Resultava, fet i fet, que
entré Río Janeiro i la•Jarimica havia esde

quadros

les eleccions era la seva hora ; tot ehl
foc i entusiasme; només tenien d'indi
ear-li que una de les umes no feia 'bondát i
ja me'l teníeu, el cabrer-periodista, ,conxertit
en home dinámic, netejant arnb suc d'estaca
Puma i el president amb els adjunts. Era
tot un borne d'acció.
Durant la seva gestió directorial va .tenir
de presentar-se un cop davant del jutge per
culpes de cert procés intentat contra él díari
que en tant dignament dirigia.
El jutge quan el va veure venir, va que
ven
era

uns

vingut un, gran director d'orquestra.
.Acaba de dirigir uns concerts atnb un
bit qué passará a la história. La critica ha
éstat unánime en l'apreciació. El públic ha
quedat admirat. I sobretot ha cridat l'aten-,
ció de -tothom aquella manera /Mica de
MoUre la batuta, sense aixecar .els braços,
arnb 'una rigidésa d'autÓmata i com di les

"

•

esPatIles fossin' immobilitzades.
Un vef

ncistre

de butaca ena deja:
quan dirigeix Porques
tra adopta el mateix posat ainb els braços
com quan va per la Rambla passejant el
seu gosset d'aigües.

_Aqüest..Mestre

111••••41~~2•D•ge

*.
.

En resum, enCara que la Conferencia de
Londres fracassi, si s arribé a un acerd 'en
tre •Anglaterra i els Estats Units' sobre la
paritat naval, s'haurá donat un gran pos
perque s'haurá acabat amb. una de les ri
valitats que'.posaven més 'en perill la pati•
del thón, i un coP igualades les armes de.
les dues potencies més fortes és inés possi
ble parlar de reduir-les. P.,ri) la importan
cia cabdal arl'aquest acord és la daugurar:
un nou període de la política internacional.
que•decidirá principalment de la sert futura
d'Anglaterra. Am com ara, la Gran Bre
tatiya, qUe es dol d'una crisi de prestigi
en
el Continent'europeia, ha anat a pidolar
la. protecdó'd'Amenka per un seguit de Pio
bleme5 nelítics i econównics que' anirán. Con;
tira, i Nord-Anierka .1i ha ofert una bona
ámistat a canvi de les seves contessions en
Parmament naval,.7erb no pos una. aliança.
ni una •elítesa Cordial 'a la manera europea.
Els' EStats Unas segueixen. la seva política
sense cap esmena visible. L'avenir dirá si
Anglaterra ha equivocat o no la ruta, peda
en'tot cas n'hi ha per molt de temps porqué
el poble" angIes perdi la' seva facultat prodi
giosa de saber retrobar el comí.

Comparacions

.

•

Necassáriament hi ha d'haver entre Má
rius Mateo i Pau Casals una gran am,istat.
Almenys aixf ho fa entendre la gran farni
liaritat amb qué &acta En Mateo al seu
company de professió.
Després del seu éxit ressonant i esta
blint «modestes» comparaoions En Mateo
exclamava

Aquest Pau Casals és una cafetera
Li falta «nervio», soltura.
Quin «americano» aquest Mateo!

,

—

russa.

'

•

A Berga són

uns

vius

En Vinyes explicava l'altre dia que a Ber
ga el capellá hagué de renyar paternalment
els fidels porqué guara passava Pescolá•amb
la safata de les ánimas Ji tiraven moltes pe
ces de céntians francesas, italians i d'altres

que

ara no son admeses.
Peró encara n'hi ha

que fan pitjor
el capellá
i son aquells que amb
tota la malicia deixen deu céntims dolents
1 n'agafen cinc de bons.
—

afegia

Els mals exeursionistes

(Dibuix inedit de R. OPisso.)

—
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Guansé, amb galena

Domenec
.110

dir

va

?Corn

nini
1tl
JL!.E.LII
nl

:

és que

de tots els

entremig

ora

dors que han parlat des de la tribuna de can
López de la Llibreria Espanyola no hi havia
En Doménec Guansé, heme de la casa, di
que s'ha acreditat des
r ctor de L'Esque/M,
de La Nau com a anticlerical i avançat?
Ii
Es que tampoc se l'hauria sentit
contesta un segon
No el coneixeS En
Guansé?
Home, només el canee de llegir-lo.
Aisí no m'estranya. Si el coneguessis
Izo t'hauria vingut de nou Fs un xicot me
nut, de poca presencia. Quan enraona á pe
nes se'l sent. Et fa l'efecte que l'escoltes
amb galena.'
—

—

--.

—

—

El Dia del

Quadro

Aquest

hivern no vendreu ni una tela
senyor de diners a un deis nostres
pmtors joves
Els que els altres anys us
compraven, eng,tiany s'estimen més anar
se a gastar els diners a l'Exposició. Tindreu
una mala anyada.
Aix6 era la tarda del Dia del Llibre. El
pintor es contemplava arnb enveja les pa
rades dels llibreters atapeldes de compra
—

deia

un

—.

Quan

L1L

ALAI

crític traquells que en diuen
aguts vol ofendre una mica a un autor, li
diu en lletres de .motllo que tal o tal altra
obra l'ha feta pensant més en el dia ro que
no pas amb l'Art...
Els crítics, per un regu
lar, hi estan molt afectats per amó de l'art
generalment, creuen que el principal ene
mic d'aquesta iota-riese paraula és el terrible
dia ro. Quan pensen amó, naturalment, els
crftics s'equivoquen, peró no le fa res. Un
&ido que no s'equivoqui serveix per tan
poca cosa que ni per a orille és bo.
I, tornant al que déiem : resulta que el
dia ro és el dia que els autors cobren. Més
ben dit : és el primer dia que se'ls comen
ça a pagar les liquidacions pendents. Si l'au
tor, •a més a més del gem particular que
correspon a una ocupado tan arriscada, té
alió que en diem una poma per la set o un
para de terra on caure mort, llavors espera
un

Qtleit4nf ri'

VV./quil.1%.•

11.4,

més extraorciinari i inesperat, tothom,
tothom és autor. Arribeu a tenir la impres
sió que resten nriolt pees habitants de Bar
celona que en un moment o altre de la, seva
vida no hagin escrit, si Inés no, la lletra
d'un cuplet o no hagin posat música allá
on sigui. Tota apesta gent van a cobrar,
fonmen part de la cua. Els homes, en gene
ral, van vestits de negre i porten una barba
de tres dies; el flirteig amb la glória es ven
que no els prova gaire. Hl ha, també, mol
tes dones, esposes o vídues d'autors, sobre
tot vídues. Es veu que la vida de -l'autor es
panyol (sucursal de Barcelona) no allarga
gaire; que té el temps just de participar
al naixement de tres o quatre criatu
res, les quals en la seva edat més tendra ja
tenen cara d'autor I, per tant, no desdiuen
gens del panorama que el dia ro ofereix el
corredor de les oficines de la Sooietat.

tipus

•

n.a

ifnrc

qüestions econbmiques.

de

per endavant 1 no en parlem més.
si sóc de boa acontentar...

Ja

veieu

El dia ro a la Socletat d'Autors té, si Inés
des del punt de vista de l'estadística,
tul encís especial. Allá hi trobeu, recluít
d'una manera palpable, en números i pes
setes, tot alto que la gent s'escarrassa tant
negar, sigui des deis
a discutir, a afirmar o
diaris o en les terrasses deis cafés. Es a dir
el talent deis autors.
Quan el caixe• diu :
—Vosté, senyor Tal, la liquidado li im
porta tantes pessetes exerceix, sense pen
sar-s'ho, la constatacib critica anés clara,
més brillant i més eficaç. Aixf, almenys, ho
no.

—

—

•

•

manera

com

s'hi arriba

dir-li
gallee
Feni cálculs : ?Quants dies
365.
guantes. .hores treballeu?

—

—

va

a

:

té

l'any?

8 hores.
Llavors la quantitat de dies que treba
un dia tenint 24
será 365 : 3, oi?
fieu
Exacte.
O sigui, 121.
Evident.
Está bé. Quants diumenges té l'any?

cobrar el dia II, el 12 i fins a vegades el
13... •Desgraciadarnent, peró, l'autor no es
a

pot pentnetre gaires filigranes d'aquest or
dre. Es més : si alguna vegada es deoideix
e] calendari administratiu de la
a 'alterar
seva Socielar no és izas per anar a cobrar
més tard del dia ro, sin.6 precisament per
fer total contrari. Stán a grapats els autors
que han despés més enginy en arrencar un
avançament del caixer de la S. d'A. que no
pas en resoldre un tercer acte o fas- marxar
d'una manera passadora el ritornello d'un

cuplet picant.
Amb el qual

demostren que, al cap i

fi, el talent bé els serveix per alguna

a la
cosa.

* * *

—

—

—53.

els 53 diumenges :
121—
68. Ja tenim que són 68 dies ;
peró les festes extraordináries- de cada any
són 25. Hem de restar, per a ser exactes, 25
de 68: sbn 43.
Reaknent, es veu que s6n 43.
Ep! no aneu tan de pressa. Encara
queden els dissabtes. Feu setmana anglesa.
Perdeu mig dia de treball. Hl ha 52 dissab
tes ; perdeu mig dia ; representen 26 dies
que heu de restar encara deis 43 que heu
'dit. Queden 17 dies.
ja és estranv, ja.
Poseu 15 dies de vacances ; treballeu
dos dies i si compteu l't de Maig i la Festa
2
o, resulta qüe no tre,
de la Raça, 2
balleu mai.
En efecte va ,haver de convenk En
Camps davant la força de les matemátiques.
Arnb motiu d'aixo, ~toa ofereix un
premi de 0,25 céntims a tots i tothom que
demostrin que treballen un dia o altre, a
Barcelona.

Treiem'

—

dones,

=

—

—

—

•

—

—
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Un setmanari angelical
deja que La Campana de Gracia era
setmanari anticlerical.
La Campana, un setmanari anticleri
I ca ! Es
cal?
contesta En Bellmunt
Púnic setmanari catalá fet per ángels autén
tics. Apunteu : Angel Pestanya, director.
Angel Samblancat, redactor en cap, i Angel
Escó, compaginador. Encara voleu una cosa
més angelical?

Algú

un

—

—.

—

El bel! catalanesc
Els actors que componen la companyia
d'Elena Jordi no en tenen prou amb infestar
el seu Ilenguatge amb- una pluja de buenos,
pues, desde luego, etc., com és un mal gai
rebé general dels nostres comediants. Ells
van molt més Iluny : diuen Palacio, aparato
i altres coses per l'estil.
Pero val a dir que el récord el va batre
l'altre dia l'actor senyor Guitart, en una es
cena que representava la celebraci6 d'-un
znatrimoni i en la qual eh l feia d'alcalde.
Ara
deia Mame
us vaig a Ilegir
els deures i els debers del matrimoni.
—.

Si

—

—

—

—

us

a

P,home del

carrer

fi

parleu d'autors,

dirá:

Ah, sí ! Ja sé de qué
Ibsen, Ignasi Iglésies...
—

va...

Shakespeare,

Naturalment que aquest home del carrer
será un ciutadá selecte, peró, pam ençá parra
enllá, tothom cultiva una mateixa idea, bri
llant 1 prestigiosa, deis heme& públics en ge
neral i deis autora en particular. I, fet i fet,
més val que les coses vagin abrí. Si Phome
del carrer no tingués les facukats admirati
ves tan desenrotllades no hi hauria especta
cle possible, sigui tarifat, sigui gratuit.
Amb tot aixti volem dir que es preferible
que la gent ignori el que passa el dia ro de
cada mes en el principal de la casa núm. 99
de la Rambla de Catalunya. En aquest nú
mero 99, el lector, sempre tan sagag; ja hi
haurá endevinat l'estatge de les oficines de
la Sociedad de Autores Espanoles, sucursal
de Barcelona. El que no haurá endevinat és
la qualitat de Pespectacle que es desenrot
Ha en aquel] escenan.
,Creieu-me : val la pena d'arribar-se cada
dia ro al pis de la S. d'A., encara que sigui
corrent el risc que us prenguin per un autor
de pequeno derecho.
*

*

*

els'homes van sense afaitár, leS
mica que puguin, estan un xic
embarassades. Aix6 les priva d'arrepenjar-se
la guixeta amb un cert abandb, pero en
Canvi no els impedeix de reclamar am un
envejable vigor els drets dell'euplet. Te maté
porque eras mía que sembla que s'han ex
traviat
través de la complicada adminis
tracio deis represéntants rurals..
Per més que insistim sobre el pintoresc
deis que formen la cua, el lector no se n'ar7
ribará a fer una idea aproximada. Hl ha
uns vellets tronats, que porten sabates de
Així

dones,

com

per

a

a

simolsa i que semblen un recuerdo de mi
larga vida d'En ,Conrad Roure ; hi ha una
gent d'edat indefinible, que porten ulleres
i parlen de coses transcendentals i que van
a cobrar els drets d'un monbleg pornogra
fic que es va recitar en un café de cama
reres d'un poble de la provincia de Lkida,
el dia de la festa major ; hi ha tots els
muslos de Barcelona, parqué es veu que
alzo], de tocar un instrument qualsevol i arri
bar de seguida la musa inspiradora és tot
u ; hi ha el traductor d'un melodrama d'un
autor belga que es va morir de fástic, me
lodrama que s'ha representat darrérament
en una societat -recreativa de La Cena;
hi ha l'autor de teatre catalá que ve a cobrar
les !cine úniques representacions del seu
drama estrenat darrerament amb éxit enor
me; hi ha el flequer de la cantonada que
porta un val de l'autor per incautar-se deis
ckets de tal obra, a compte del pa avançat
durant tres n'esos; hi ha el pobre que s'ha
posat a la cua parqué s'ha pensat que era
el dia en qué aquella casa feien caritat ; hi
ha l'autor important que s'emporta més
pessetes eh tot sol que setenta deis nitres
plegats ; hi ha...
Sembla que, un dia, En Manuel Fontde
vila es va presentar a les oficines de la So
cietat d'Autors, de Madrid, i es va acostar
a la guixeta amb un aire molt resolt.
Vengo a cobrar los derechos de «Les
joies de la Roser» va dir.
?«Les joies de la Roser?» —va fer
Pempleat
Pero ?qué' es esto?
Soy Federico Soler y si no me pagan
ustedes estos derechos armo un escándalo
de Dios es Cristo.
La história diu que hom va pagar a Ma
nuel Fontdevila una carta quantitat. I, en
cara que el més probable és que la anécdota
sigui falsa, el fet que una versió semblant
s'hagi pogut produir és per si sol ben sig
nificatiu. Sembla que un home ben disposat
pot arribar a fer-se pagarels drets del Ham
let. Aixo sembla significar que la propietat
intellectual está Mal defensada, peró pedem
assegurar que la suposici6 és falsa.
El que passa, de vegades, és que el que
cobra els drets no és pás ben bé l'autor de
l'obra. Pero qué'els drets els cobra sempre
algú, aixo és indubtable. Al cap i a la fi,
és l'únic que interessa.
—

Per començar, hi ha un corredor. A una
banda, el .despatx del senyor Molt6, que és
el que administra les resultants del talent
deis autors espanyols (sucursal de Barcelo
na). A Paltra banda hi ha les guixetes : la
de petit dret i la de gran dret. El local té la
inconfortabilitat que correspon al seu aire

oficialesc. Peca llum, pols, burilles, gent

trista i mal humorada... Hom remarca de
seguida que els autors espanyols (sucursal
de Barcelona) celebren el dia de cobrament
escupint a -tema =6 un entusiasme digne
de millor causa.
Hi ha una cua Ilarguíssima. Les oficines
obren a les deu i, una hora abans, ja hi ha
grapat de dotzenes d'autors que s'espe
un
ren. El cenjunt és d'un abigarrament insos
pitable. Per més que us ho haguessin jurat,
mai no haurfeu cregut que l'autor espanyol,
encara que sigui de la sucursal de Barcelo
na, formés part d'una' fauna tant rica en di
versitat i en matisos. Pero les sorpreses no
s'acaben aquí : ?qui s'hauria pensat mai
que d'autors n'hi haguessin tants, i tants,
i tants...?
Perqué resulta que n'hi ha rnolts, molts,
encara més. Des del senyor. mes respectable,
que porta barba i que podria passar ben bé
per un notad o encara cosa millar, fins al
•••

—.

—

Aquestes petites confusions administrati

seguida

si ham té en
ves es comprenen de
oompte que, qui imés qui menys, tots els'
autors son una mica artistes, 1 els artistes,
ja se sap, no toquen mai de peus a terca.
Bé prou que ha deia un 'famosissim autor
de com
catalá, avui mort, quan Ii parlaven l'estrena
binacions o contractes abans de
d'una obra seva.
—jo, pobre de mi s'exclamava el bon
home —, no hi entenc res en aquesta mena
•

una

:

mica anés el realisme...
Ja poden anar cantant els crítics. No hi
ha res tan eonvincent com un paper d'a
quests que donen a la Societat d'Autors, tan
plens de números i de malicia. Per a se
gons qui, aquelles xifres, tan fredes, tan
concretes, són Púnic comentad que realment
té algun sentit.
1 aneu a saber si els que pensen alza no
esteran carregats de raó!
una

JOSEP MARIA

for/

el contran, no s'aconsegueix a
e
quillatge ni de ballets de banc.
ha se
nyoretes que semblen animals de luxe
uxe ! aa.
más ho semblen, hi ha soldats ang
que
sbn perfectes ánimals de luxe, hi -a sena
dors vitalicis que homés ,són anh

gag' luxe

és una condició biológica ; per
exemple, veieu dos ebrios de pell d'un as.
pacte molt semblant i d'un preu
un és de luxe i l'altre no ha és. Por quo
Masteril Si jo sabés el perqué seria
•

relativament important.

•

En el nostre país costa de
ani.
anals de luxe, que ho siguin a te
No fa gaires 'dies que en el circ
una acróbata que és sens dubte un deis mi.
!Ion exemplars de luxe que he vist mal, i
com és de suposar, aquesta
ankricana.
Es tractava cPun' número de pist
ta i de patins ; una ?arena de norr s vulgárs
que, traduIts a la nostra llengua Antirien
dir-se joanet i Marieta. Ell era un home
amb
cap marí. Ella
gris
era tot el que es pot demanar de roses de
color de rosa i de pebre, una criatura !larga,
flexible, amb la pell sense una t
arab
els ulls i el somniure sense una tara... El
partener l'agafava d'un peu, la feia gira.
voliar a una velocitat infame, es-pot dir que
la cargolava i la feia petar a terra com si
fos una tralla. Aquesta mota en mig de tots
els exercicis violents, d'una inl umanitat
condenable, no es desoomponia ni un ins
tant, no perdia el somriure ni el rosa de la
pell, els braços es mantenien en un punt

PLANES

Precipicis adificiais
Sembla que dos Usos de la collecció

zoo

lógica del Parc s'han estimbat en un deis
precipicis que hom acaba de construir dintre
del seu compartiment.
El pitjor del cas és que el precipici era
artificial, la qual cosa no ha estat obstacle
parqué els óssos es ferissin de debo, d'una
manera absolutament natural. Abcó vol dir,
progressos de la
humanitat en el sentit de la falsificad& de
les coses més absurdes, avancen, per dir-ho
en estil de gasetilla encomiástica, a passos
de gegant. No ens ha quedat més remm que
habituar-nos a la falsificació de cigrons, ca
fé, pedes, pells, prestigis i monedes, i per
abcó ens resignem a acceptar totes les no
vetats dintre del ram. De tetes maneres, cal
tenir en compte que aquests 6ssos han es
tat vfctimes d'un engany imperdonable. Es
ciar que si en lloc d'ésser animals probable
ment salvatges, provinents d'una regló más
o znenys glacial o muntanyenca, fossin ciu
tadans d'Europa i paguessin contribució, ja
sabrien a qué atendre's respecte el perfec
cionament a qué hem arribat en l'adultera
ció de les coses. No ignorarien, per exem
ple, que un precipici artificial és tan o más
perillós que un precipici natural.
Peró els Usos del Parc, arnb aquel' aire
de babeas. que tenen, no devien parar gaire
esanent a la nova decorado del recinte.
A la "anillor —devien pensar
aix6 és
un truc escenográfic de
l'Alarma...
entre altres coses, que els

—

—

*

En el

*

.botiqui d'urgencia

del Parc de la

Ciutadella hem tingut ocasió de parlar arnb
un deis óssos ferits.
Es fin de Berna, criat

einparentat

Hamburg, i
amb el bo i mi
llor de l'aristocracia zoológica internacional.
I dones, qué ha estat aixo?
Si, mireu : que ens han gastat una
broma una mica pesada. Veureu, al pare,
hi som o no hi sana per a fer comedia?
a

—

—

—

Aquesta pregunta...

Deixeu-vos de coses. Ens hi tenen per
fer comedia. Ja tenim la nostra educació
i, mal ens está el dir-ho, pero ens sabem
fer cárrec de les coses... De tant en tant,
quan hi ha molt públk davant de la gá
bia, fem veure que ens enrabiem, que som
ferotges de debó, i si es tractés de qualse
vol festival extraordinari, a benefici d'al
guna associaci6 de periodistes, fins ens brin
dadem graciosament a menjar-nos una cria
tura viva. Es a ?ir que per la nostra part
•camplim al peu de la lletra les nostres obli
—

a

On voleu anar a parar amb tot aix6?
Em refereixo a la-manera com ens han
decorat les gábies. Ja ens fem cárrec que
una mica de realisme ben administrat era
necessari per tal de no defraudar al públic.
Pero d'abro a posar-nos hi precipicis de de
bo._ ! Ja podeu eompendre que si nosaltres
estiguéssian per la vida heroica i aventu
rera no ens haudem dedicat a la feina que
fem. El nostre mal no vol soroll. Tranquil
litat i bons aliments, veli aquí. A qui se ji
acut de construir-nos un precipici artificial?
Que ens teníem de pensar! Está dar ; nos
altres ens passejávem tot fent el maco, re
fiats que anava de broma, i ja ens teniu
pernes enlaire... Jo havia sentit parlar de
paradisos artificials, pero no de precipicis.
El que em sap más greu
va conclou
re el
nostre bs
és que a la gáttia deis
!lemas s'hi fan cada panxó de riure...
CODORNIU
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BRONQUITIS, ASMA, etc
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de Santa Cecilia
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No contienen ningún narcótico

Aquesta Casa elabora pocs arti
cles, peró boas i en abundancia

por eminencias médico*

—

duranto más do 50 silos
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Comtal,

4'
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Teléf. 13583

,

ecteeem,

d'excitació imperial.
Hem vist anoltes acróbates precioses,

—

Savia de Pino y Bálsamo de bid

Rucetsdao

série d'autors. Agafen la
interim eten
fulla, i consideren
—*Aquesta obra, amb tant d'empoib i tant
d'humorisme, am dóna tant... Aix6 no mar
xa pas prou bé... En la próxima apretarem

gacions zoológico-municipals.

ELLO

Eucalipto',

—

—

—

PASTI L LA*

GRAVATS

-,....

'

—

—

parisn

e.

'

—

—

maner

és car., Hi ha, per exemple, uns
ha.
vans
que en diuen
són exactiment iguals que
ltres. RI
luxe ni existeix a tes caixes, que sént vulga.
i
no,s6n
de
luxe
ríssimes,
corn aqt
que
venen a les
collocar 1,, ces

laga.

—

riostra terra i 'la
Pero el

Una

.

•

treballar.

La

'

elegants

El nostre amic Francesc Camps Margarit,
especialista a fer els honors de la ciutat als
forasters, ponderava Peltre dia a un insigne
fill de Galicia, cm el •seu nora d'Antoni
Seoane bé ho indica, les excelléncies de la

--

El luxe és la cosa
tocrácia, pero de vegades té
bigoti,
molt más profunda. El país más
<
tocrátic és U. S. A., i és potser el pés
que
produeix els animals de luxe más
Les noies americanes en són una r rova tes
carnes de les noies americanes són
te els objectes más de luxe que e s cotitzen
al .mercat del món. Avui les carnes bons
tenen un
valor enorme i ha passat l'época d
poitrine, que és una época explotada
an
pels
impressimistes i pels senyors
ulls de poll i sabates punxegudes -s per
alaco que les «majas» de Goya not
agra.
den cara agrada una copeta de vi de Illá,

—

Comptes clars

ag.

iquele

sona

si
féu amb un aire de resignaci6
No ens quedará altre remei que organitzar
el Dia del Quadro. A veure si ajad ens com
pren alguna cosa.

L'actor Torrents, de Novetats, ha estat
vist pel •carrer amb un «puro» a un) cantó
de boca i un escuradents a Nitre. Aneo era
havent dinat. En aquella hora segurament
En Torrents se n'anava a l'assaig de Nove
tats.
•quest escuradents explica el seu art, com
hi ha un altre escuradents que explica els
versos del poeta d'El Mati, Antoni Navarro.
També seria de desitjar
acabarem dient
amb un, estil digne del Ciero —que qui en
tingui l'obligado procuri que els tramviaris,
ara que van tan anudats, no, roselzuin tants
escuradents. I sobretot que no facin servir
l'escuradents per a evitar que s'esfullin els
llibres deis bitllets de tramvia que després
vos i jo hem de pendre i conserear.

'APERITIU

Ammals de luxe.

Sóc de anolt bo

na fe... A mi cloneu-me l'Art! De manera
que pagueu-me cinquanta representaoions

dors.

Els nostres

¦¦¦

sok, ~."

BADAL 1 CAMATS

en

el moment de sortir a la pista, abans que la
su, r les perjudiqui i Pesforç les ofengui ;
pero després un cap finit el treball, o en
els pinyols más •argolats de l'exercici, la
bellesa i la gracia resten tacades de dolor
i de cansament hi ha un panteix I nfamant,
un entusiasme 'd'aventura perillosa
Res d'alza> en la criatura meravellosa deis
patins i les giravoltes. Ni una' ombra de
cansament a la pell, ni a les puntes de la
faldilleta curtfssima, unes puntes com una
escarola blanca damunt d'unes cuixes suaus
com. una «créme d'homard». I aixia passava
perqué aquesta noia acróbata era «tan de
luxe», tan ben fabricada i alimentada, que
reSistia totes les brutalitats físiques. L'hau
rien pogut oremar, l'haurien pogut clavar
una creu, i els seus ulls cortinuarien
en
sent dos safirs líquids inapreciables.
Aquest exemple de l'acróbata serveix per
distinguir el luxe de debo del luxe fals. Es
per aixó que moltes noies que aparentment
són animals de luxe, s'haurien de veure en
una prova de violéncia o de ferocitat en
qualsevol pista de eirc, i aleshores ens con
vencerfem que son pell falsificada.,
El mateix que passa amb les noies passa
aznb els gossos. Jo coneixia un cartoner que
tenia un dos exemplar. Aquest gos anava
mal
i.brut, ningú no en feia cas,
penó el carboner deia que era un gos de luxe
i deis millors, i tenia tota la raó. La qua
litat deis gossos no és precisament en el pél,
ni en la forma d'esclafar o estirar les parts
del cos, segons la moda que imposen ele fa
bricants de gossos. Aix6 és epicli rmie ; el
luxe d'un gos s'endevina en els ulls, i en la
manera d'expressar-se la bestia. El gos del
carboner anuda, tenia aquesta pompa, ligues

esquirat

ta

poca-solta, aquesta meravellosa satisfac

cib física que tenen les carnes d'algunes
«girls» arnericanes.
La seva histOria era la següent : (-jonl certs
estat
prínceps de les novelles roses ha
a un
robat per un gitano que l'havia ve
fabricant d'elástics, 1 aquest fabric ant l'ha
via regalat a una serayora austríacta, absolu
fora
tament imbécil, que no tenia altra g
sitiu, una
de la de ser un animal de luxe
dona fisicament adaparadara com 1In Ileó de
parc zoolbgic acostumat a ració Hm. El
gos es va fer a les maneres de la d ama, l va
resultar el gos alés important
ca, peró un dia lá mestressa 'va morir
fada por un auto i el gos va art
fas que el va recollir el carboner.
Es va passar del bany diari, de la mani
conti
cura i de la visita del dentista, peró
príncep;
nueva menjant amb una fam de
luxe,
continuava sent un gran animal de
que
beue
com les duquesses russes
dent en la taverna de qualsevol 1
tic.
JOSEP MARIA DE SM;ARRA

)en

RAMON BES & CIA
Maquinaria, Tipus, Filetatge
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La selva
són agradosos els matinets

portes,

a

PAteneu.

les finestres, estan obertes de
a bat. L'aire és viu i olorós; encara
no hi ha furnadors a les sales. Lá depen
déncia va i ve pels salons de la ,casa--amb
e; pas elástic de Ilurs sabatilles de sarga
negra qeu amb les llargues bluses -els do
Les
bat

auténtic aire elerical--netejant, ar
denant les coses. Extenen per les allarga
des taules del saló de premsa la plurali
tat deis seus fermats els peradics looals,
arda els seus Plecs intactes, olent. a tinta
fresca encara, a matinada; més tard arri
na un

la biblioteca

a
I

La moral

•

•

parAto
cularment.grat

l'Aterieti,j;IS

a ireteja.
:Dona gušt alesheres posar-se
•

a

estudiar

escriure. No us arriben les remors del
temer ni tan. sola les del vánat. Un no
pensa que viu en una gran urbe serollosa
i •Si ho pensa es fa la illusió que el vell
palau de Patentada. que ocupa des de Pány
6 l'Ateneu no és junt a les Ramblas, sitió
a una placa com la del Rei; per exemple,
al costat del convent de les Clarisses amb
finestres de verdes gelosies, o de la torré
aleada pel rei Martí, mirant pr un fines
t ral dantunt del qual gallardeja la creu de
Sant Jordi, la font, les .acácies, la colum
na romana de la pala; o bé el Parc, junt
a una aginguda de tincas amb plantius de
o a

gracioea geometria, e en qualsevol liaré
lloc replegat 'en el que llegeix pot pendre
aquella noble aditud de qué parlava Fa
guet, la qual rebutja tot gest, tota acció,
precipitat, i el fullejar herviós deis Ilibres
quán sels Ilegeix.
Mes hi ha una hora en qué la vida intel
factual és,punt menys que impossible a l'A
terieu. Teta la gustosa quietud del anal
i de la plena nit, quan sobre els Hilares o
la pila de quartillés cremen les Ilurns; des
aparea de eebte: S'ou primer un piano.
Toquen unes mane deséonegudes un vals
ande, lent. Després del piano s'espargeixen
les notes d'una densa criolla, d'una dansa
d'avui. El piano—anava a dir i el piano
toca malament—, el, pianista toca molt ma
lainent, d'una memere,"insensata; mes aixo
deu ésser un mérit més, perque de cop
volta un gran-hembra-de geus es posen a
acornpanyar la música o el que sigui alIo.
•

a
•¦•••¦••¦¦••¦•¦•

sena .dubte insuficient el edrar
demostrar el seu entusiasme, trepit
jen, peguen planyades a les portes, a les

taules, truquen vidtés,

xiulen imitaht el vent

I les bastas deis kioscos: Fa irrupció Phome
dé la selva, més rude i primitiu que el

que pintava Gauguin en una époott en qué
el criollisme purantent literari havia do
rat lloc, coral 'en ciainérilar del XIX amb
Bernardin de Saint-Pierre, a deliciosas pá
gines de Francis Jammes aitres per _ah
quals les remates illes de Borbon i de la
Martinica tenien un atractiu singular i tor
.

bador. Es gent jove que vesteix

a l'euro
pea, pero la realital és que sembla troben
melt de menys els grane boscos ombrius, i
els emplee i lents rius creua.ts-per pira
glies i els poblats negree de pobrel cabanes
guardats contra les feres i els atece d'al
tres bordes negree per robultes estacades.
Es veu dar que aanb la major senzillesa,
sensa cap mena de pesante; abandonaran
la civilització nostra, aquesta que simbolirt
zen ele 'libres de l'Ateneu, el vestit i el sabó
i el bany i les cases de clars estucs per a
vagabundejar I guerrejar per les maleses
tropicals. I certarnent és una gran lastima
que no sels doni gust, perqué esgarrifa
pensar' que aquests joves que fan impossi
bles les hores de la tardor a l'Ateneu pa
gueren un dia influir en els destine del
país. Es referia a elle el senyor Mingui
jón quan preguntava amb, accent palle a
en van els joves?
Jum JUST

DE L'ORIENT
La história de Penemistat entre Di Pere
Corornines i En Rovira i Virgili és un ca
pítol deis annals políties de Catalunya du
rant el primer quart de segle. Poc temps
abans d'inioiar-se la guerra europea l'es
guerra catalana esteva gairebé desfeta. Al
si de la U. F. V. R. hl havia dues tendén
eles oposades : la deis que eren partidaris
d'una unió amb els radicals i la deis que

cornbatien aqueeta unió.. Ehel fons, pero;

alianga anab és radicals limitada les
circumscripcions de fora de Barcelona i amb
?emes !garanties era volguda de ,tothem.
Aigú féu Correr que s'hagia fet. Els re
dactors intransigente d'E/ Poble Catala es
criviren «que si algú pactava amb els lerrou
xistes una alianga política dintre de Barce
lona, El Poble Catala no seguiría». Aquest
article no arribé
publicar-se per la pressió
una

a

a

que féu En Pere Croromines.
L'endena mateix els que estaven d'acord
amb Particle no publicat visitaren En Cer
ner i En Coromines per tal d'esclarir qué hi
havia de cert sobre el .<<Pricie, de Sant Ger
vasi». Tant l'un com l'altre el negaren ro
donament. Els visitante mancaren tranquil
litzats, per-6 encara no •havien tingut ternos
d'arribar a la Redacció, quan es féu malla
el Pacte de Sant Gervasi, obra d'En Cerner
i d'En Coromines, mes- del primer que del

segon.
Ajad es va produir la sortida en bloc deis
redactare d'El Poble Catala que havien
cornbatut Palanca amb En Lerroux.
Des d'aleshores Rovira i Virgili i Pere
Coramines no s'havien parlat Inés ni s'ha
vien donat la má.
Dissabte passat, en un sopar organitzat
pel vell llibreter Antoni López, a l'hotel
Orient, es reuniren dotze o catorce homes
de l'esquerra catalana per celebrar l'éxit de
la Festa del Llibre. Entre els comenéals hi
havia Pere Coromines i Antoni Remira i
Virgili. A l'hora del xampany el pare Ló
pez saixecá i aná a parlar primer amb En
Revira, després amb En Carmines. No se
sap quo els ,digué. Pero quan totharn s'ai
sed de taula, el pare López s'avancé i En
Coromines i En Revira i Virgili s'abragaren
efusjvament. Hom aplaudí. Fou l'ahincada
D. DF, B.
de POrient...
—

Notes de la "rentrée"
Interessa--si déiern que des del punt de
vista informatiu, quedarlem curte
tenir
coneixement de les tasques realitzades pel
III Congrés Internacional de la Reforma
de l'educado sexual celebrat a Londres el
passat setembre, sota l'organització de la
Lliga mundial per a la reforma sexual.
El problema de la neeessitat de la re
forma 'de l'educació sexual fou comengat a
tractar en el I Congrét, reunit l'any 1921
a Berlín.
La Lliga té per objecte ocupar-set deis
problemes sexuals des d'un punt de vista
científic. Es propasa "contribuir a fer que
la qüestió sexual no sigui més una qiiestió
"tabuú" per excelléncia, sino que sigui sot
mesa, sota tots els aspectos, a la discussió
científica i pública". "Els remeis als mals
que es deriven de la qüestió sexual, als abu
sos, a les perversions, a les malalties—diu
la Lliga,—, no poden trobar-se sino en una
instructió ben difosa, •en la Ilibertat i el
coneixement."
En la majoria dels paisos—s'ha dit a
Londres--regna a propesit dels problernes
sexuals i del matrimoni, una hipoeresia re
finada al costat d'una inconseqüéncia
Per una banda l'Estat protegeix a vida
naixént, i per altra banda exposa la vida
adulta, inconscientment, a la Inés gran de
les iniséries. Per una banda está prohibit
de destruir un fetus, i per altra banda
s'assassinen milions de vides humanes sa
nes quan els interessos de l'Estat ho exi
gebren. Per una banda l'Estat exigeix que
una mare il•egítima doni al món el seu in
fant, i per altra banda deixa Pinfiant ia
legítim sense cap dret. Pitjor 'encara: en
molts pelaos, una mare funcionad és des
Patxada de l'Oficina si esa embarassada
sense ésser casada, és a dir, la vida que
en .diuen sagrada de l'infant, és llameada,
artib la de la seva /nitre, a la miséria certa.
L'Estat prohibeix al metge d'interromPre
sense perill per a a vida i la salut de la
More i sempre comptant -ainb la voluntat
d'aquesta, -una gestad& pero altrament per
met que milers de dones vagin a parar a
les mane deis xárlatans i de les curanderes
Tia provoquen els ávortarnents.
Les estadístiques han astablert que en
l'any 1928 hi ha hagut a Alerrianya més
d'un milió de avortaments. A 'Dinamarca
Pavertainent está castigat amb les penes
//tés severes tant per a les que avorten
coin per ale que les fan avortar; aixé vol
dir que a Dinamarca Pavortarnent és 'una
epidémia nacional. A Solda l'Estat prohi
beix Pavortament tarribé amb severitat, per5
les organitzácions obreres han pres l'afer
pel seu comptel. vetllen per la instruceió

Aquest
ir

—
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passat per la censara
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sexual privada.
El Congrés de Londres ha rebut una co
municació de Víctor Margueritte dema.nant
que Pensenyament da les qüestions sexuals
formi part oficialinent de l'ensenyainent de
les ciéncies naturals. En aqueste comuni
cado diu que l'actitud de l'Estat davant
d'aquest problema está naturalment justi
ficada, "per la necessitat daquest Maloch
que s'anamena, Iinperi, Reialme o Repúbli
ca, de tenir honres per a les aoves casernes
i les seves fabriques, per a, en cas de guer
ra, poder posar els d'aquestes al servei d'a
quelles". Víctor Margueritte diu encara
que, per tetes aquestes raons, una xifra
massa gran de poblado no condueix sola
ment a lafebliment de la rala i a Pempo
briment del poble, sino que predueix a fi
de comptes, aquests "ataos d'apoplexia amb
la sagnia consegitent, com ho hem vist l'any

Ribes, Puigcerdá, La Cerdanya, Font-Romeu, Vall de l'Aude, Foix,
Tarbes, Lourdes, Bagnéres de Luchon, Vall d'Aran
i instal*lacions de La Canadiense a la provincia de Lleida

pois
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Ben mirat, els homes són corn els au
el que suri car són les consumacione.
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(L'auvre.)
•
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el moment del Saló de l'AutomObil. I com
que el Grand Palea també• resulta petit,
els autos del Saló envaeixen els Camps Eh
.sis. Es parla de lis cilindres i• de Vuit ci
lindres amb una gran naturálitat, com si
gent no haguessin fet altra• cosa tota la
vida. Sana, decididament, a l'época del xo
.fiér i el desgraciat que no té un volant a
les máns fa un paper grotese i ridícul, com
diu el nostre distingit amic Snowden. Al
Saló de. l'Autor/151)D Iluiten el xofer amb
!cotxe americá i el xofer amb éotxe "fran
cés. Sembla que !el cotxe america és més
personal, té inés estil, obeeix millor al xo
fér. Pero el cotxe francés no Consumeix
tanta bencina, i aquest detall té una im
portáncia considerable en un país. de petit
éstrilvi com aquest Éls més illustres pro
•

féesors d'Economia

tró de les clanes dominants i que posseei
xen. L'Estat no té la menor intenció de
preocupar-se dels altres instints deis ho
mes. Perb l'instint sexual és un punt en
'el qual pot fermar i encomiar els hornee
millor que en ,ertp altre. Un infant canee
but al marge del matrimoni, és illegítirn.
Les relacione sexuals al marge del matri
moni són condemnades i en certs paYses
punibles. Vabséncia del divorci en els pai
ses católica, la constitució artificial—diu el
d'un pecat, tota
professor Felix Halle
acluesta manera de flairar en els dormito
ris, constitueixen mitjans autoritaris que
alternativament l'Estat i l'Església utilit
zen per agafar els homes per les seves fla
quee a l'objecte de subjugar-los pea reanor
diment de conscancia o per una insegure
tat interior. La mateixa petitesa d'esperit,
la rnateixa hipecresia—continua Halle
regna en les qiiestions de crítica,. entre els
censors autoritzats, en les obres literáries,
en les arta en el teatre, en el cinema."
La conduelo general del Congrés de Lon
dres és que una actitud més raonable
més clara enfront deis probletnes 'sexuals
és enfoCantdos amb
no s'obtindrá si no
franquesa i deixant de banda tota hipocre
sía. Aquesta franquesa ha de Manifestar
se en primer lloc en l'educació, en forma que
Pinfant sigui acosturnat al carácter natu
ral de tota,aquesta matéria i aprengui a no
sentir-ne parlar donant-se'n vergonya com
si es tractés d'una feblesa, fas á l'extrem
d'avui en qué considera ún instint natural
com un pecat. Només per' la claredat es
despertará en els infante la'consciéncia de
la responsabilitat, i áleshores seran supér
fines les traves i les Deis presenta; de les
quals només tenen rie,cessitat les persones
febles i irresponsables.
Aquesta és la moralitat nova en les
qüestions sexuals que deriva del Congrés
de Londres. Als que coneixen a fons el pro
blema, ala que l'han estudiat i n'han ana
litzat el dany que a la societat actual pervé
de la fórmula present gairebé universal
ment adoptada i el dany que pot pervenir
de l'adopció de la nova moral que es pro
posa, problema igualment greu, toca dir-hi
la seva, serenament, sense partit pres. El
tema és prou interessant per a desvetllar
la polémica. Cal pero demanar átese de
mires i sang freda. Aquells que de primer
antuvi esquincin Hure vestidures en inter
venir a Panálisi, no seran en aquest cas
gent prou apta per a la discussió, i llur
vot, en tema tan excepcional i interessant
per a Pesdevenider de la humanitat, no
haurá pas d'ésser tingut en compte.
J. V.
,

—

—

*

*

I els politice també es preparen per a la
"rentrée". Dintre pocs dies es celebraré, el
Congrés radical de Reims, on s'ha -de dis
butir l'acció immediata del partit, invitat,

d'una banda, per.:Tardieir
tració

governarnental

•

concen

miar. en una

•
-

optad

ció purificadora. La
idea de la corleentracio troba poca
adeptes en el partit
radical. La de Pope
sició tampoc troba
.11. ladré Tardieu.

sibilitat: la de ter
a Pes
qu'erra
majoria governamental, eli
minant-ne els elements de dreta, i oferir a
Briand, qu'an es presenti davant la Cambra
per donar compte deis resultats de la Con
féréncia de La Háia, una mejora de cen
tre i radicals. D'aixo es va a disCutir a.
Reims.
No cal dir que la "rantrée" es fati amb
Briand 1 no pas amb Poinearé, qui creia
que li bastaria un trimestre de descans per
tornar a ocupar el poder. Els metges ho
han disposat d'altra manera i el senyor
Naceré encara espera que ti aSsenYalin
la data de la segona operació. Els eirur
gians semblen estar d'acord amb Tardieu„
o l'Optimisme, que espera la seva hora.
C. R.
Para, octubre.

'decantar cap

• •

de París, fins ara, dues "grandes m'achi
nes". L'una,
tsar, posada en vers
pacifista per Maurice Rostand al teatre de
la Porta Saint-Martin. L'altra, les Histb
ries de Franla, retallades d'un manual es
colar per Sacha Guitry, en. él nou teatré

Pigalle.

-Maurice Rostand ens presenta la famí.
lia de Nicolau II com si fos una faMília
burgesa. La quitxalla i la mamá s'empes
quen facécies a fer al !papá que se'n va a
la feina, 1s a dir, al Censen de Ministres
on, es declarará la guerra. Apareix 1/aspu
tiri, hi ha un mestre. francés enamorat de

Les

una

gaires pártidaris.
Resta una liará pos

La "rentrée" teatral ha denat "al públic,

111~11~

a

ara els altres par
tits 7 republicans
d'altra banda, pels
socialistes
kronti

creuen

i una caseta a les votes del Sena, avui es
compren quatre rodee, un motor 1- cae
seients i es'llanceri a devorar' quilOntetres
per la carretera. Ara bé, com que voten
fer-se la illusió que éneára estalvieri, sels
ha de dir, alinenys, que esfalvien bencina.

1111•1111101•1111

reformes
d'El Metí

primeres
•,-¦

Jove

1 imprudent, El Metí va ter córrer
que aviat desaparemeria un diari illustrat
barceloní. Aquest diari al cap d'unes guan
tes setmanes ha dit que circulava el rumor
que aviat desapareixeria un diari católic, ca
tea matinal.
El Malí 'ha contestat enfurisrnat corn si
haguessin atacat una cosa sagrada. La nota
capdevilesca acabava prometent durar i
anunciar reformes.
Les reformes han vingut. L'enderná El
Matí inaugurava una nova secció titulada
«Dinamita», d'un estil papitesc, l'estil d'En

Navarro Sedó, d'una gulgaritat mai igualada
per cap diari catalá. Va signada per «KaliIrenyo». Consisteix en una collecció de pen

El jutge Burpington tira la primera' bom
ba i obre oficialment la temporada terroris
ta de Chicago.

(Yale Record.)

•

saments. Bis pensaments van

precedits d'un
«Vostés no saben...» I entre altres coses es
diu
«...que Mateo de la Osa se'n va a Nova
York amb un manager rnés Pinxo que En
Gutiérrez. Anda la Osa!
...que aird com s'ha prohibit de moure's
el porter quan es tiren els penals, es prega
al púlala que no esternudi ; no fos que es
deslíes la pilota.
...que está prohibit al .públic penier
portar del pal de la portería.
...que si velen cagar liebres, es posen al
costat de la banyera, i, cam que én menys
es pensa salta la liebre, doncs, pum ! ! !... ja
está.»
Aquest «Kalikenyo» és segurament el ca
liquenyo d'En Ruyra.
«Kalikenyo sha inspirat en Pestil de «Les
idees i les imatges» de J. M. Junoy. L'estil
és molt diferent, per?, és el mateix...
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1914".
El seu report féu sensació, cm- la féu la
intervenció del professor també berlinés
Félix Halle. "Les Ibis sobre el matrimoni
—digué aquest—estan tallados amb el pa

la gran duquesa Olga i que dona a Phemo
filie tsarevitx una Iligó impressionant d'his
toria sobre la Revolució francesa, triomfen
els bolxevistes i,. finalment, quan tata la fa
milia imperial va a morir, es presenta Le
nin i sosté un diáleg espeterránt .amb el
tsar. Només cal demanar. Rostand, que és
poeta i estima la humanitat, tracta en
aquest diáleg de fer que Lenin i el tsar
s'entenguin—la vella Rússia i la nova—,
pero, a mida que els fa parlar, comprén
que és impossible. De totes maneres, armes
ta obra, de tan perfecta inexactitud histó
rica, conté una corta veritat humana.
.Histbries de Franea és un Museu Grévin
parlant, amb tots els reis, sants, guerrers,
emperados, etc., que sÓn Porg-ull del bon
patriota francés, collocats teatralrnént per
Sacha Guitry en actituds molt áegants.
L'obra acaba amb una visita que Ciernen
ceau fa el dia de Parmistici al seu amic
91aude Monet per dar-li la bona noticia.
Tot té un to d'auca perfecto i ineonfulei
ble. El millor de l'obra é$ el teritre on es
representa, aquest teatre fet construir a la
rue Pigalle per Henri de Rotschild, el dra
maturg milionari, més milionarl qué dra
maturg. Es un teatro magnífic, modem-,
posseeix un escenari _amb la maquinaria
més perfecta coneguda fins el dia, i on po
den representar-se temporalsi naufragis,
topades de trens, etc., amb tota propietat.
Hi ha aparells per fer trons i llamps, vent
de veres, per a tota mena de muta,cions i
catástrofes. Al senyor de Rothschild només
li falta un. aparell per fer bones comédies.

que Pauto está
matant Peltalvi. La gent de Mes sOlides
Virtuts burgeees que al:ene cdmpraven va
lore de l'Estat, rendee de pare de familia,,

•

PER MEDI D'AUTOCARS LUXOSOS I CÓMODES
a

París ja está de tornada. Es ciar que
París no s'ha mogut de lloc, ben amarrat,
al llarg del Sena, a la torre Eiffel i a les
torres de Notre-Dame. Per?, la gent de Pa
rís, fins la gent que no s'ha mogut del seu
barri, es consideren en plena "rentrée" i
es fan la illusió que han pres banys de
mar. Troben un París non, rentat per les
primeres pluges de la tardor, embelcallat
amb les primeres boires de la temporada,
d'una finer i una delicade,sa mágiques.
Sembla com si París hagués tornat en
auto i que, no cabent tots els cotxes en
bulevards i les agingudes de la ciutat,
els haguessin portat al Grand Palais. Es

—
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Jaurne I,

nova

jutjant

per a

.

baran els peradica de Madrid, de provin-:
des 1 de Pestranger. Pero és fácil que tro-beu ja algun áteneista. a qui Ii agraden,
roan a vés; les primeres horee del matí i
iesplegar, ele peribdics antb aire 'de desco
aridor d'inédits horitions, de nano:rapas,
dé paisatges desconeguta Quines ceses
hauran ocerregut a Pamplitud del món du
rant les hores que un ha dermit?—es pre
gunta el matiner lecr de peradice.
Pené on és
el matí,
!a dins de
cialt, ala biblioteaa.
fambé allí eetan obertes les finestres. A
sobre d'elles pengen Ilargues cortines que
oculten els tronés dé les palniereaT de la
rnagnblia, •i la font i les plantes dél j'ardí,
i els silbara de víanet que hi ha allí 'simba
litiánt amb la vela Instada dé blanc
ball que es pesa a 'la tarda el Ple,-/eatiu;
de vegades l'aire infla les cortinas i per
sota d'elles es veu un tres vérdejant• del
járdí meritre les embree çle les -..cligualee
rames•'1 deis tronce immeibils qué es oí:ba
ilen salare la tela traspassada de !sol. s'a
larguen i es contrauen, 'es mouen; a més
a. més, cada vegada que les cortines one
gen, 'entra i surt per les silenciose,s sales
una daurada claredat que arrenca givee
resplendors ale cúbies thitem de Cristall,
als vidres dels áts armara, a les panta.
lies vaides de les lainpares i a lés tatúes
i ala silbaba perlita narbids, Per Púe i Per
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DESES

DELIRI DE
Conte inedit de
A Rogeli Serra
—Esa cara, ~extra?
El maestro era un home que acabava
d'asseure's a un silló de cal barber, davánt
d'un mirall en plena verola, dins el qua.]
amb prou feines si es vela un calendar
amb unes lletres que dejen confegides al
revés: "Tocinería La India", Salmerón, 6,
La Línea.
Ja us he dit, així, que som a La Línea,
i que un home s'anava a afeitar. Us puc
din ara que aquest heme era un bon home,
de mitja edat, i que ádhue no coneixent-lo
sinó de vista donava la sensació que era
un tros de pa. Un tros de pa, pera d'aquest
que es troba al oalaix de les taules de pa
gés, una, mica brut, una mica pies« de mos
ques,1 que mai se sap on anirá a parar.
Li dejen "maestro" i de vegades "Canela"
i segons tinc entés no era ni una cosa ni
es deja Paltra.
Nosaltres el trobem a La Línea on fa ben
poc de temps que arribas sollicitat per un
cunyat seu dedicat al contraban, en combi
nacions suspectes amb Gibraltar i per am
pliació dels negocis que reclamaven un que
guardes una barraca de mala mort, mig
casa mig temer, o.n retenir accidentalment
mereaderies diversas. La seva feina era,
dones, viure en aquella casa, i •prou. I de
passada relacionar-se mol o menys cordial
ment amb la força armada per almenys
escapar-se d'un al de cas. Vivia miserable
ment en aquella barraca simb la seva dona
i dos fills patita i esparracats que es fica
ven els dits al nas i ensenyaven la panxa
i de tant en tant es guanyaven uns quants
céntima per iniciativa prápia arribant-se
a Gibraltar o a Algeciras a vendre algara
de deu céntims pela cafés o pels carrers.
"Canela" no teta res. Absolutament res.
Ell havia viscut sempre a Puente Genil,
era Pencarregat d'omplir els caixons d'una
fábrica de gaesoses. Pera tants d'anys d'a
jupir-se i de fer el mateix estonat traba]]
Ii devien hayas deixat un pes massa gros
per espolsar-lo que d'alma que arriba. a La
Línea trobá que la vida també passaria
igual sonso atropellar-se i deixava que por
tés la casa la pobra de la seva dona (amb
la qual s'havia casat a Puente Genil i era
una santa mulles, més pacífica que ell en
cara), la qual havia de dedicar-se a rentar
roba per aquellas rieres infectes que om
plien de "carácter" els datares d'aquells
topants, tan encisadors d'anglesos.
El "maestro" park la gaita i el minyó
de la barberia li engaité un tou de sab6
que feia rodar el cap.
"Canela" no se n adonk, distret recorrent
les páginas del Mundo Gráfico que era el
seu pa de cada setmana,•aturant-se llar
gament en les fotografies tradicionals deis
crisns i desgracies dels darrers vuit dies.
El Mundo Gráfico era l'única voluptuosi
tat que el removía. I del Mundo Gráfico
tota la part gráfica destinada als assas
sinats i als successos mes de sang i tetge.
Veia les fotografies deis criminals i s'hi
enternia llargament contemplant-los •en ele
seus detalls més ínfima. Ele misal'« primer
d'un cop d'ull, després s'hi aturava, sesee
gula minuciosament el rostre, els ulls, les
pestanyes, les arrugues del front, el nas,
la boca, les -orelles, i llavors mirava el mi
ran davant el qual era assegut. Si tenia
encara una gaita per afaitar els ulls de
"Canela" brillaven amb una vivacitat ex
traordinttria. Si ja estava afaitat, o si no
mes es vela la galta afaitada, hom hauria
pogut veure clarament que els seus ulls
devenien tristes, om si fossin decebuts per
alguna cosa, i iornava de seguida la vista
a les fotografies. S'acostava la revista ale
ulls i comprovava una vegada més que
aguells no anaven tan afaitats. I en el fons
•
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Dios, amigo!

anys que no podia
substreure-se'n. Les dues vegades d'anar
a cal barbes constituían per en un plaer
que en el fons s'hauria dit que era el ma
teix del que tenia en la seva joventut quan
inexpertament s'entaturava com una an
guila a certes hores del vespre en caus in
fectes de lascivia. Algun cop, fent-la petar
a la porta de la seva barraca amb algun
amic Ii duien paquete de roba per rentar-la
la sev a dona, i l'embolsan no era altre que
algunas pagines illustrades amb retrats de
fets sagnants. La seva passió per aquellas
coses no tenia límit i aleshores ho mostra
va a l'amic amb una follia ale ulls com si
es táctés de ballets de banc de mil pesse
tes o de postals suspectes' prépies per ésser
venudes én terrasses de cafés exatics.
Els dies que fruta anés de la setmana
eran els dimecres i els dissabtes, que les
partes de la barbería el xuclaven endins de
cap a qualsevol d'aquellas revistes. El diu
manga, ja se sabia, s'expansionava a.mb un
company o altre fent-li la camposició de
lloc de cada cas, i enumerant les caracte
rístiques deis rostros d'actualitat, o la com
binad& deis punyals o els objectes de la
casa en el crian ocorregué. El dilluns ja es
trobava perdut, no sabia aam esbravar-se
ni trobava fácilment a qui abocar les se
ves sensacions. I el dimarts constituía per
"Canela" un veritable martiri. Pensava
més amb Pendernis, en el dimecres que a
cal barben trobaria, flamant, nou, amb
aquell tacte de cosa inédita, com si 'fos fet
només que per ell l'exemplar desitjat de
la revista objecte de la seva vida. I el di
jous i divendres vivía en plena febre de la
impressió del dimecres i la confianca en la
ratificació densa del dissabte. Si per cursa
litat en arribar a la barberia el Mundo
Gráfico era en mans d'un altre, es posava
furiós, donava reganys a tothom i maleta
de dalt a baix "qui li liavia .pres" i trobava
que mai aoaba,va i més d'una ocasió havia
una escena...

I mai no havia atinat que ell podia com
prar-se el Mundo Gráfico. No se li acudí
mai que podia oompiar-lo cada setmana.
I és que "Canela" era més que bon home,
tou, enze, curo. Que si era bo ho era por
qué no sabia que es pogués ésser res més;
i que si namés anava al darrera d'aquella
fotografies era pesqué no sabia que hi ha
gués res més interessant en aquesta vida,
i parqué a cbpia de dedioar-s'hi ja les mi
raya de la anateixa manera que un poeta
joyo es mira les fotografies de la Cort
d'Amar d'una Jocs Florals, que només per
alié conjumina versos i ola tira. Que és el
que arriba. a "Canela" a la 'larga.
En el fons de tot, l'obsessió de les foto
grafíes deis crims i dele actors deis crims
del Mundo Gráfico li deixaren (mireu quina
cosa) una mena de neguit que s'aná con
vertint en una mena d'ideal. La seva vida
començava una era nova: qui era ell? qué
havia fet en tota la seva vida passada? qué
quedarla del seu pas per la terra? qué del
»aria als sena Os? quin nom quedaría una
mica sonat al seu clarnra? I aná dibui
xant-se al seu davant una fiameta negui
tosa que el torna idealista, grotescament
idealista, i que significava un auténtic pe
rfil aneu a saber per qué i per qui... La
tortura de l'ideal li trabuca una mica Por
dre de la seva sao ja de si prou limitada,
i camença a fullejar cada setmana el
Mundo Gráfico •amb la secreta esperança
de «a veure si eh hi fóra», i mai no s'hi
trobk. Cap setmana no es trobava retratat.
Pensé que potser si no s'afaités Edwin dia
s'hi trobaria, pera alcé significava no po
der anar tampoc a cal barber i. aleshores
hi renunciava, puix la idea de no poder
obrir el Mundo Gráfico Pesteraia.
I
ele seus pensaments, en plena desban
dada, incontrolats, s'anaren amu•tegant i
aná tornant-se obscur, ferreny, recéndit,
fins que com per encant una nit tots ele
pensaments que voltaven dispersos per din
tre seu s'ajuntaren estranyament, pom per
ort de magia i anaren prenent forma, ele
une es lligare,n amb d'altres, formaren yo
turne, es dibuixaren perfile i com si li cai
gués de l'aire es trobá damunt del llit un
bloc enorme de pedra tova, com una mena
de gelatina de codony negra i fantástica

completament compacta. Qui havia pensat
que ell

Joieria
Brillante i Penes

home sense solta? La seva
havia dit que era inútil? El seu

era un

vida qui

pas per aquest món pesqué ningú no havia
mai sospitat que no deixaria sastre? Ele
sena fills, qui es pensava que quedarien
en la, multitud anénima?
Torné el dia d'anar a cal barber i ell

apagats

Gráfico. En can
vi hi havia una complicada fotografia del
dsirrer succés sanguinari: uns paliara i un

encara no

Plateria
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Encara

no us

era

En aquestes alturas, era !kit sospitar
ho tot; tot, menys que la vera intimitat se
creta, la interior palpitació vital, aque11
"fons insubornable" a qué aludí Ortega
Gassagh en parlar de Baroja, era, en Pan
ten de Silvestre Paradox, un doll romántic,
millor encara: una freturança de romanti
cisma.

al Mundo

bassal de sang ran seu, amb un cos de
boca terrosa. Al costat, dina un oval, la
cara d'un heme jove, i l'explicació: un as
sassinat per gelosia amorosa. "Canela"
coanprová una vegada més que l'assassí
anava sense afanar. Tenia la cara creffill
liada en armen instant, i eixugant-se amb
el tovalló d'una revolada, i llençant el
Mundo Gráfico furiosament fugí de la bar
baja, i com un gos rabiós de dret pel bor
dó de la vorera travessá carrers i carrera
fins que l'aire dels defores del poble li po
sé una esgarritanea entre el phi humit de
la barba. Cap dubte no li enterbolia el cer
vell, tot he vela clan dintre seu: la setma,
na entrant hi fóra.

heu subscrit

a casa seva, entra ara el cap
com un
al circ, i trobá úni
cament el seu fill
espuçava una
gata. A l'entrada de la casa havia recollit

I arriba

fotografies predilectas.
ja tela molts

provocat

Pío BAROJA, El nocturno del hermano Beltrán

FRANCESC TRABAL

estava Hect. Pagaya, el Mun
do Gráfico entre els dits encara com si no
sabes com deixar-lo, sovint el posava a la
cadira dels diaris i hi donava una carrera
ullada, i d'altres vegades tornava a asseu
re's per rességuir una estoneta més les
I és que

a

alt,

emperador
petit 'que

destral, i brandant-la en l'aire el dejará
l'estacada. Un bassalet de sang s'escolá
timidament i la gata fugí d'un bot amb
uns quanta esquitxos vermells a. les potes.
Pesé, no n'hi havia prou. La seva dona
calla. On era? Aller no era res. Faria el
ridícul. No tenia cap importancia. Tathom
es mofaria d'ell. Sense deixar la destral
sortí al dintell de la sabana i Ilençá la mi
rada per tot arreu. On redieble s'havia
ficat la seva dona? A aquellas horas era.
a rentar?
Passaren cinc minuta, eterns, i a la fi
prengué una soca i s'assegué ran de la
porta. Deixé la destral al seu costat. I en
deixar-Phi miréa dintre. El bassalet de la
sang sernblava un ría del gos i amb prou
feines si mullava dos pams. El "Canela"
no pegué treure la vista d'allí.
Mirava
aquella vermellor estranya i mogué ele Ila
vis amb un gest irreprimible de Mala. De
Seguida, pesé, li vingué angúnia. Sentí una
mena de cosa al seu ventre, cons si se li
hagués fet un nus ale budells. A la fi po
gué apartar fent un asforç suprem la vista
d'allí. Nota aleshores que la mirada li pe
saya com si •fos de plom i costés enorme
ment de canviar-la d'un Roca Paltre. I de
sobte, com si el plom s'hagués tornat pa
lla, es trobá altra vegada amb la vista al
pensava
és
petit bassal. "Tartmateix
la
a
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I no obstant, aquesta conseqüéncia, pez
inversemblant que sigui' és la que sembla

més evident després de llegir El Nocturno
del Hermano Beltrán, el llibre que acaba
de Hangar a la venda la taciturnitat fecun
da de Pío Baroja.
De primer antuvi sorprén que un deis
episodis cabdals d'aquesta novena escrita
en dialeg sigui un ressó fidel—una semblan
qa bessona—del famós Don Alvaro. El des
Ideafft

ducció.
Hem escrit reproducei6; no és errada
d'impremta. Diu l'autor en l'alimentada no
ta declaratória : «Res de nou ni d'original
no es conté en oil [el present Ilibre]. No és

La Crítica
•

exclusiva per a la venda de

MIRADOR

Societat General Espanyola
de Llibreria, S. A.
Barbará,
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Pujals

Tothom recorda no sois Péxit de l'Elogi
de Catalunya, sino també la prova eon
cloent que el tal Elogi no és altra cosa que
una alega de retalls mal enganxats.
L'autor d'aquell 'libre, el senyor Vallés
i
donant provee de contumácia, vol
a posteriori. Que no devia
gué
restar satisfet d'aquesta actitud, ho fa creu
declaració amb qué ha encapçalat
re la
Hostes vingueren..., la seva darrera repro

"Canela"

•féu un gran xiscle: prop d'ella un bassalet
reflectia lluissors roges... I el xiscle fou la
guspira: la mi de "Canela" obef aleshores
al pensament i més forta i mes inexorable
produf la tragédia.
Una estona més tard, "Canela" (hi bula'
encara molta claror de dia), a poe a poe,
torna a cal barben i mentre comeneaven
d'afaitar-lo el Mundo Gráfico entre les
mans, sospirava convençut quePaltre di
mecres en, a la fi, hi fóra, i ces:4 la foto
gratia dele pallers per deixar-hi cause da
munt un somriure agre de victéria...
FRANCESC TRABAL

Agencia

vangueren...

de J. Vallés 1

quedá desarmat El seu pensament prengué
la destral, i brandant-la amb furia féu una
destroça. Pera les mans no es mobilitza
ren i no passk res. La dona deixa la ga
llada a la alinda, féu un sospir, llevé el pit
enlaire, i tornava a pendre la clanga quan

—

4rolccerbelawailli

"Hostes

rentadors, i a Paltra mk una gallada, plena
d'aigua clara, darnunt la qual flotava pes
qué no vessés una esbaláda i tremolosa

André Thérive ha recollit la successió de
Paul Souday a Le Temps. La setmana pas
sada aparegué el seu primer fulletó, en el
qual encara no parla de cap, llibre, sin6 que
hi fa una declaraoi6 de principie. Porta per
títol La crítica i els seus
Ene plau recollir-ne algunas frases.
«La crítica digna d'aquest nom ha de va
lorar l'obra d'art en esguard de la técnica
i reconéixer ajad que existeixen unes Ibis
de l'ofici.»
«...ham podria propasar i imposar als
autora, ádhuc moderns, tres condicione :
Sa
»Saber exactament el que es diu.
ber com es pot dir de la millor manera pos
sible per tal d'ésser entés del major nom
bre. —Saber també si n'hi ha d'altres que
ho hagin dit abans que vosaltres.
»Em penso que la disputa més Viva seria
sobre el segon principL»

BAROJA, per Bagaria

PlO

el fruit de novas investigacions ni la pre
sentad() d'aspadas- desconeguts. Es sols el
compendi o la reproducció del que s'ha dit
en els llibres que es mencionen en la nota
bibliográfica que es conté al final. No és
més que un treball de divulgació d'un tras
de la nostra história, endreçat al poble en
general, exclosos els erudits, els investiga
dore, els estudiosos.»
Hem consultat tot seguit la nota biblio
gráfica. Hi eón citades una cinquantena d'o
bres, les clássiques de Tomic, Boades, Zu
rita Feliu de la Pena, Blancas, una en llatí
i tót, d'altrés de tan reconegut valor•histó
ric com El Papa del mar de Blasco Ibánez
i Juan Fivaller de Manuel Angelón. Fran
cament, posat a citar llibres, el senyor Va
llés i Pujals s'ha quedat curt. De mamó
ria, ens veiem amb cor de oitar-ne molts
niés ; per no fatigar, esmentem un oblit im
perdonable: la copiosa Colección de docu
mentos inéditos del Archivo de la Corona
de Aragón.

Havent Ilegit,

qué

podfem

en

un

temps enyorat

Cuvier amb una vértebra
reconstruía tot l'esquelas d'un individu de
la fauna paleontolégica, hom pot tarmbé
formar concepte de cesta mena de 'libres
nornés amb fullejar-los.
?Cal dir que hem seguit aquest procedí
ment amb el darrer llibre del senyor Valles
i Pujals?
Aixt i tot, mentre en tallávem els fulls
hem pescat a l'atur: «la terrible
s'apodará de Génova, .cebant-se en els seus
amics»; aluites enconades» ; «empenyat en
la guerra» ; «desempenyar tal carnés»; aem
'Vea a fer prevaler»... Hem renunciat a lle
en

exercici de

vacan

'elchncia

en.

onincertt.a

gant.
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M. DE SAGARFA

Paseata':

4

petit-nkgre.
obstant, el

cofoisme i el

xovinisme,

l'afalac servil deis quals és el truc del se
nyor Vallés, poden assegurar a Hostes vin
gueren...

aconseguf

Popular

éxit tan delirant com el que
l'Elogi de Catalunya,
J. C.

un

CARTES

MERIDIONALS

de

JOSEP PLA

com

pestá

'No

com

caz.s

algunas

guasea...
Per6... Tal

gir

del

en

dedicar més que ara a la
de les obres que cita el
senyor Valle i Pujals, només l'esquer de
trobar-nos amb una compilad() feta amb
traga ens podia decidir a Ilegir Hostes vin
ens

lectura,

Queleiom

de Retórica i Poética.
Aquesta ingenditat que camina a les pal
pentes, aqiaest ,romanticisme agro, aquest
retan a le s fórmulas idealistas de l'any de
la picor, s? n, perb, potser la cosa més ori
ginal que, en coMparança a tota la seva
obra, ens fereix Baroja en el seu darre-r
llibre. -El problema important—greu?—és
el de saber si són d'ara o d'abans; definiti
ves, en pa:rtir d'ara o fugisseres.
Será en •el fons El nocturno del hermamo
Beltrán un palesament de la fruició sacre
ta que Pío Baroja pugui sentir per al tea
tre? L'autc a* no ha donat al seu llibre cap
qualificació literhria. Treuri per aquest fo
rat la banya aguda el «fondo insoborna
bien' de Baroja?
Si de etti com correspon a tota legítima
literaria, és evident que
alta
corm
i
Baroja em;prén, en aquesta facécia, el ca
mí oposat al que segueix Azorin, encara
que potser tete dos cerquen una mateixa
cosa, que ara per ara com ara, un d'ella
ral
CS pensa q.ue és el sobrerealisme. I ve
sorna
mig
1
mig
enfurrunyat
tre, i din,
guer: Tot plegat, aixb són romanticismos.
Tot pens ant en el darrer 'libre de Baro
ja va resu Itant, com sempre, que, a part
en
el valor literan que pugui tenir-J-1 que,
i quali
aquest cas, no és de la magnitudautor—té
tate que ccddria esperar del seu
olor per tal com desvetlla sug
un altre
la
gestione interessants i ajuda a palesarsois
inquietud ? e Baroja, temperament que a
pot ésser 1ben entés quan hom comença
sospitar qu e no se l'acabaré d'entendre mal.
Aquesta darrera sortida seva tocant l'or
rasura, si així
té,
gue del gez
defundora
caudal:
la
ho conside:
del seu do
atmosfera
I deixa susphs en la mateixa
interro
d'u•
saltiró
agil
en
seda,
el
que l'ha
ces

sentia triomfador, se sentia superhome...
En aquell instant, cense donar-se'n
compte arribava la seva dona. Un farcell
sota el braç: duia un munt de roba xopa
amb una fusta d'aquellas que utilitzen als

rissada.

falla, precisament, l'obra de
clgrat la seva pruIja fatalista i
in1temió romintica, la seva Fata:
de cartó retallat. Es veuen ma,sea
ab

la seva
litat és
les bambali nes. El hermano Beltrán que co
mença—en el Ilibre--essent un gat dels
pollet, en un
frarres, acaba morint com
enterniment baratet i fácil, tan Iluny de
la mort de Byron com de la de Virginia,
pera que td molt de litografia del XVIII.
Si un in oment (vegin-se les escenas del
frase amb :a seva mare) sembla emprar la
terma pensmalitat barojiana
seva in
confusible força de llibertat i de robustesa,
ben aviat :o sé quines estranyes vellehats
tsucrades—de coca de Sant Joan
tendres
donen un regustet ranci de monja cui
nada amb unaniments podrits.
Tot plegat fa de vegades l'afecte d'una
divagació ? esconcertant i pueril. Hora sos
pitarla que aquest llibre publicat a la ma
duresa prer tigiosa del gran escriptor, no és
más que u n tímid assaig vacillant escrit
amb intent teatralista en la primera jove

sabia qué pensar, ni
clavada la mirada al
mateix lloc. La sang ara mullava una mica
el peu de la criatura i Li havia tacat un
parrac de les calces.
"Si arriba la dona li sabrá gnu."' I tor
nava a quedar mut.
"Pera és imbecil només aixó. Hauria po
gut esperar." I la visir!, de les fotografie,s
de tants anys Ii tomava a la meindria i
s'encenia dintre seu una foro superior que
fóra inútil de volar aturar. Es passava la
má per la cara, i sentia un goig inefable
en comprovar el sorollet raspós del pél al
contacte amb ele' seus dits enormes. No
velé aviat la sang i dina del bassal només
vela ara un oval amb la seva fotografia
radiant, amb el seu nom imprés a sota,
amb el seu nom i ele dos cognoms, els anys,
Puente Genil, la seva histéria i el 'retrat
del seu fill atult, de la seva dona a. trossos,
i del noi supervivent gloriós, rianer, ple de
joventut i de futurs. "Canela" s'aná illu
minant per l'ideal i se sentia redimit, se

tota.

en

Baroja.

I queda mut No
qué ter, només tenia

d'escarola

amper: ta romantica, recorda, en afecte,
la famosa ardidesa de les escenas d'aquell
drama fan ós.
Afegim, de paseada, que, com ha fet no
tar Gómez de 'Baquero, El nocturno del
hermano E eltrá,n podria ésser representat
al teatre t al com és escrit. Gairebé cense
retoca.
Pera, en bona fe de comparances,
dria no obl idar que la genialitat,autentica
del Don AlV0179 esta precisament en el sub
títol O la fuerza del sino, per mitji del qual
amarat el romanticisme i su
no sois res:
cat en el seu llepissós brou patétic, sino
que, deméz evocant la Fatalitat, reintegra
a la seva weritable significació el concepte
aeva

trágic.

'lástima."

tulla

afiament d el frare ex-pirata, amb torta la
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