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concórdia entre
els partas catalans
a

Si durant la Dictadura algú h.agu.és anun
ciat o insinuat que en arribar les primeres
eleccions els partits catalans oferirien l'es
pectacle d'una baralla, poca gent s'ho hau
ria eregut. La baralla és un fet. Poques ve
gades la divergencia ha estat tan profunda ;
poques vega-des la Multa ha estat tan forta.
Afortu.nadament no s'ha .arribat encara al
personalisme la mútua conveniéneia, pot
ser més que el mutu respecte, han establert
uns limas senyalats per una cortina de pa
per que ja pot veure's travessada per unes
guantes bales. Si la cortina arriba a caure,
veurem
un espeetacle canibalesc i Ilavors co
mençará un període de mútua destrucció que
pot perjudicar molt els polítics i els escrip
tors que informen el catalanisme.
Assistim a una lluita entre els dos partits
més importants de Catalunya, entre els des
partits que tenen més responsabilitats cla
vara del país. No cal dir que aquesta bara
Ila és per a molta gent una gran decepció.,
Molts bornes de válua i molts cándids coin-.
cideixen a deplorar aquest espectacle. I tant
en
els sectors de la inteligencia con en els
sectors populars, trobeu gent que en treuen
la conseqléncia que la baralla ens debilita.
En .um magnífic article de capçalera de
Revista de Catalunya, Ferran Soldevila exa
mina .aquest fet i en treu la conseqüencia
que la Iluita ens perjudica. Diu Ferran Sol
devila : «En la declaració feta arran de la
convocatória d'eleecions hl són enu•mérats

primer

no
ha estat mai separatista, peró,
anys enrera, parlava un nacionalisme radi
cal ; el segon ha abandonat les teories sepa
ratistes. Aquesta coincidencia, que podría
semblar que els acosta, els coloca en actitud
de mútua competéncia, perqué tots dos pac
ten amb partits exteriors. La Lliga no es

pila

de

problemes hispánics

:

el

Barcelona

era

grandissim favor.
Barcelona, pel que fekt als
amb la

seva

MIRADOR INDISCRET
Raó de

una

Paradís deis taxistes. Les tarifes
eren
fixes ; tothom que volgués establir-se
podia calcular el negoci al céntim. El pift
blic, content de no haver de pagar propi
nes, vivia dins k
más cordial relació amb
els conductors. Ounn havíeu pagat la suma
indicada en el taximetre—la quantitat justa,
ni més vi indnys—, el xofer us deia «gret
liesl» i algun, firts i tot, «mercIs1», com si
pagant-li el que era degut, u haguéssiu fet
de

de la cortesia».

«taxis» s'adeia

tradició d'.«arxiu

Quan, heus aquí que comencen unes llui
tes de tarifes ; la cosa s'agita. El conductor
de taxi ja no pot viure tan tranquil;
és
la competénckt; per alguns qui sap si la
ruina. Es veu obligat a cobrar el quildme
tre a trenta céntims i encara a donar les
gracies ; per() ho fa amb una altra veu que
abans. Havia començat el calvari; perb no
érem encara al carrer de l'amargura.
Perd, el que és ara, pot ben dir-se que hi
som de ple; no passa gairebé dia sense que
un cavaller,
més o menys elegantment ves
tit, demani un taxi, i quan el tingui en des
poblat, exigeixi els diners o la vida del ta
xista; el qual sol optar pels diners ; i, en

fortes.
Es evident que la

vol dir monárquica, peró en fa ; Acció Cata
lana es declara republicana : aquesta diver
géncia es presta a tota mena de polémiques.
No tenim cap autoritat per aconsellar una
altra solidaritat, eventualitat que depén de
circumstáncies sentimentals que per ara no
s'han produit amb aquell vigor de 19o5 i que
trobaria avui en el partit d'esquerra una
major consistencia catalanista que en el con

glomerat

deis

partits

esquerrans

d'aquel

temps.
Creiem, peró, que si la baralla entre els
partits conserva certa elegáncia, no ha de
fer por a ningú. Aquesta I1uit doctrinal en
no l'hem passada i
s'ha de passar. Hl
ha dues maneres d'ésser catalanista : per es
perit de tribu o de país i per esperit libe
ral. La primera fase ja Phem passada i se
ria exagerat de dir que ha cont•ibuit molt
a
formar Peducació del poble. Si ara hern
de passar la segona, val a dir que no és
pas igual ésser monárquic o republicá, die
cara

tatorialista o liberal.
Convé que la gent es conegui i es situt.
Demanar la coneórdia entre els partits
si
és
no es tracta d'una solidaritat temporal
un impossible físic que ens tornarla a la for
ma
primitiva del catalanisme i potser del
nacionalisme més groller i bárbar.
Val més que sapiguem cadascú com pen
sa i que els camps es destritn. Per aixó—dit
sigui com un exemple
ens ha semblat ex
cellent que els comunistes Nin i Maurín ha
gin explieat reeentment les raons que els im
pedeixen colaborar en un diari •burgés. No
es pas el confusionisme
el que e.ns ha de
salvar.
—

avui el problema de Catalunya
constituirla una obsessió per al Govern i
per a Espanya tota. 1 aixb no era incompa
tible ni amb el republicanisme dels uns ni
amb el monarquisme deis altres. Peró per a
aixó ealia la concórdia interna.» Recorda el
director de la Revista de Catalunya que II
defons Sumyol deia : «Fixeu-vos que ells ens
perden el respecte quan veuen que nosaltres
•ns el perdem els uns al altres.»
Tot aixó és cert : Tan certa •com és la
baralla són eerts els perjudieis que se'n de
riven : és exacta la interpretació de la decla
ració del Govern i és exacta la frase d'II
defons Sunyol.
Es possible la conebrdia entre els partits
catalans? El .primer que ha parlat de la pos
sibilitat d'una concbrdia ha estat Jaume Bo
fill, ex-president d'Acció Catalana. Jaume
Bofill ha escrit en el seu libre L'altra con
cbrdia : «Seria convenient una convergencia
d'orientacions deis sectors polítics naciona
listes», una convergencia de cara a les rela
cions d'Espanya. Es evident que si s'arribés
a un
acord de táctica, haurien de cessar les
hostilitats entre els dos grans partits cata
lans".tjEl doctor Cardó, des d'El Matí, ha
parlat de la necessitat de la cortebrdia entre
els catalans. Ferran Soldevila, en el seu ar
ticle, després d'examinar el llibre de iCambó
Per la concdrdia, i el de Bofill, L'altra con
cdrdia, defensa la necessitat immediata d'ar
ribar al que eh l en diu «la tercera cone6r
dia».
La frase de Bofill que hem transcrit i el
comentan i de
Ferran Soldevila, segons el
qual, si .haguéssim volgut, haurfern ara ob
tingut algun resultat positiu, ens posa a
punta de ploma un mot que té molta resso
náncia a la memória de tots : solidaritat.
Si els comentaris de Caries Cardó i Fer
ran Soldevila no volguessin dir aixb, no vol
drien dir res, perqué en política el sentimen
talisme té molt .poc valor.
Ara bé : imaginem que tornéssim a una
solidaritat. Una solidaritat entre partits no
més pot ésser temporal i per a fins con
erets. Pensar en una solidaritat i en una
concórdia perpétua entre els catalans seria
massa innocent. Tothom recordará que en
rompre's la Solidaritat Catalana tots el sen
timentals, tota la gent que no té cap sentit

volgut

—

de la realitat política, van plorar i jeremie
jar durant molt temps.
La lluita entre els dos partits que ara 'es
barallen, la Lliga i Acció Catalana, és na
turalíssima. Fixeu-vos que són dos partits en
evolució, un d'ells en període de formació. El

qui

a

lEmili

Junoy

que
Cómic.

es

ma

va

va

La setmana passada va morir a Barcelona
En Manan Ventosa i Calvell, germá de l'ex
ministre regionalista. Manan Ventosa era un
home que desvetllava una gran simpatia.
Franc, noble, d'una gran intelligétncia i una
mica eixelebrat, no tenia ambiceorrs per dl
mateix i el seu taranná moltes vegades no
encaixava en les fórrnules massa rígides de
la convivencia social.
Quan discutia amb algú, ho feia sempre
en
un
to molt alt. Un dia anava Rambla
avall amb En Ramon Turró,' que patia del
mateix mal, parlant de toros. Tots dos abo

escriure dues obres tea

donar

a

canéixer al

teatre
•

Aquesta

darrera obra ja no la volia donar
conéixer. Un dia va clir a un seu íntim
amic :
—Estic convençut que aquesta comedia és
molt dolenta, que no val res. Peró aquests
cómics no tenen obres i es oreuen que amb

Puresa de

versa

En altres temps més prbspers, els favors
mena
a
penes eren res al costat
deis que la seva geekeeresitat escampava, tot
sovint entre Proliteurs. Peró no Podia fer-hi
més. No se li havia acostat mai ningú que
no en tregués
alguna cosa. De vegades, ni
calia demanar-Phi.
Quan En •Junoy coneixia que alguna noia
de cabaret no havia sopat o no Ji sortien bé
les coses, li regalava un •itllet de vint-i-cinc
pessetes. Si no tenia diners, regalava dé

d'aquesta

cims de tres

Es dar que tanibé pot intentar-se un altre
autoritzar el joc, o promulgar
la llei seca, com a Nord-América s'ha fet,
amb resultat satisfactori per a tots els Al

procediment
Capones.

R. LL.

general qui era. Aquest va respondre :
--Es el representante de, S. M.
Llavors el marqués del Masnou, tot
cionat, va dir al seu germá :

emo

—Caramba! Pues son los máximos hono
que podía recibir! Puede estar contenta

res

familia!
baix,

A

el

entre

quistes, sindicalistes,
juie, cira-botes,

públic,

hi havia anar
martiritzats de Mont

de Barcelona hi ha molts

regidors que s'han fet populars per la

seva

Un deis que té Inés prestigi en
aquest ram és indiscutiblement el regidor
Sabaté. Aquest bon home un dia llagué d'a
tendre uns alemanys que visitaven la Casa
Gran. Després d'acompanyar-los per totes
les dependencies, els absequiá amb un lonx ;
a l'hora del brindis,
s'alçá a parlar de les
relacions entre Espanya i Alemanya, i per
acabar digué :
—Me siento muy emocionado de brindar
para el bien de la pacífica Alemania... Viva
oratória.

Berlín,

viva

Jesús

que torna

Espana.

En el parta entre una selecció argentina
i el Barcelona, un espectador es rnostrava
entusiasmat pel treball deis argentins. Un
altre

espectador, bareelonista,

molestat per aquesta

--Que
A la

sou

de

séns
li

preferencia,

dubte,
digué :

l'Argentina, vós?...

qual cosa respongué Pinterpellat
sóc argentí, ni espanyol, ni catalá ;

:

sóc del poble que em dóna pa i treball
i vull la pau i tranquillitat de tothom.
—Així ja sé qui sou vós ; vós sou Jesús
que torna !—va concloure l'altre.

jo

"La

cena

de las burlas"

La nit de dimarts va haver-hi gran sopar
al Ritz, perqué el senyor Pich i Pan, com els
nostres lectors saben, ha estat nomenat soci
d'honor del Sindicat Professional de Peno
distes, amb gran admiració de tota la gent
de l'ofici, que prou saben el pa que s'hi dóna
en els diaris del senyor Pich.

—Quin hospital tan colossal.
—No, home, són cases barafes

per

a

obrers.

verdugo.

deixat En Manan Ventosa en la situació
d'ésser sernpre conegutecone«el germá d'En
Ventosa».
Hi havia, peró, qui no ho entenia així.
Francesc Pujols, que el coneixiá be i apre
ciava el seu talent, quan anomenava «el ger
má d'En Ventosa», es referia sempre a l'ex
ministre regionalista. El Ventosa auténtic,
per ell, era l'altre.

Amb temps de sobres per publicar-la la
setrnana passada, vam rebre la següent car
teta :

«Senyor

Director de MIRADOR:
»En el número ror de la vostra Revista
i en la secció dita «Mirador indiscreta, s'hi
insereixen unes radies que m'afecten ,perso
tnalment i que espero de la seva cavallerosi
tat voldrá rectificar en la forma següent :
»a) Que el cárrec de .President de la Co
missió Mixta d'Espectacles Públies de Ca
talunya no em fou dmt com a recompensa
de cap discurs, ja que el de Badalona el
vaig pronunciar l'any 1928 i des del 1927
que era President deis 'Comités Paritarts

d'Espectacles (Secció d'Autors, Actors i
Dependéncies de Teatre).
»b) Que
dit discurs
vaig fer cap
en

etc.

l'Ajuntament

era

El cerina d'En Ventosa
El fet de tenir un germá figurant molt en
política i que ha arribat a ministre, havia

abjuració, sinó

Qüestions internacional*
A

senores,

d'En Vida! Salvó

nit.

Pocs moments abans d'endur-se'n el cos
d'Emili Junoy del seu domicili de la Plaça
de la Universitat, varen pujar al pis el mar
qués d'Alella i el seu germá el marqués del
Masnou. Donaren el pésam a la vídua, sa
ludaren els senyors Cambó, Puig i Cada
falch, Pich i Pon, etc., i en veure un gen
tilhome, el marqués va preguntar al capitá

la

padre,

Les anticipacions

illu

Honor*
•

sane

:

—Pues mi

etc.

una

ara

cada aristócrata deis presents va ver igual
amb el seu llinatge.
A l'últim, En Manan Ventosa i Calvell,
excedit de tants blasons, va tallar la con

Don Emilio, com u deien els cambrers,
els cita-botes, les tanguistes, es complaia a
fer favors de totes menes. Quan sortia de
l'Excélsior, per exemple, almenys duia deu
encárrees a la butxaca : colocar urt inoi de
groom, alliberar un pres, aconseguir unes
visites médiques de beneficéncia, arranjar

sions—explicava

de cri

Una vegada, a Madrid, es trabaven reu
nits uns quants senyors de la Inés amiga no
blesa, Rodrigo Soriano i Manan Ventosa.
El parlamentani valenciá va sentir vellet
tats nobiliáries i es va engegar pel camí de
la genealogia, explicant tots els ascendents
notables que havia tingut. Immediatament,

Present

«S'agafa

manera

—Oh—va din En Moles—, i aixb que
d'acord.

sé que vaig a un fraeás, i si no els dono
la comedia sé que qui van al fracás són
ells. Mal per mal, més m'estimo anar-hi jo.

pessetes.
—Veureu, és una manera de regalar

passa? Quina

els

estan

o

puces famós :

:

dar !

una

contribució,

fer

—Qué

meya

una

minaven d'aquesta festa, .amb llur vehemen
cia acostumada.
Van creuar-se amb uns anejes, i un d'ells
va

l'expectació que pot produir
estrena
poden omplir el teatre i salvar unes
nómines. Qué he de fer? Deixar aquesta
gent desemparats,
estrenar? Si estreno ja

des solitetries no
cia. No hi ha procediment de tenir el nom
bre d'agents de l'autoritat precisos per a
cobrir el nombre extraordinarli de carrers i
carrerons poc transitats a les nits.
Perb, en canvi, si hom organitza una ne
teja. ben a fons de la gentussa que pullula
per Barcelona, potser trobariem la clau del
problema. Aixd és com una epidémia tifica,
més fácil (i més efical) de combatre-la nete
jant les fonts i les conduccions d'aigua, que
volent procedir per desinfeccions individuals.
I, en efecte, la nostra ciutat conté una
gran quantitat d'aquests elements. Frueix
d'una fama, ben 170C envejable, d'ésser uz
deis centres mundials de publicazions por
nogrdfiques, de desnú d'art, de «cine» pri
vat ; un port favorit de la tracia de blan
ques, els directors de la qual tothom coneix
i sap els cafés que freqüenten; de corrup
ció descarada de menors, etc., etc.
Es netejant aquests dipbsits corruptes que
es pot fer alguna feina
de profit ; totes les
altres coses no seran sinó corn aquel' mata

home d'ideals, exclusivament d'ideals.

un

Manían Ventosa

a

vigiláncia

la pula
se U obre la boca,
s'hi tiren els pblvors,
i la pula mortá.»

és

trals, Las pobres millonarias, una opereta
amb música del mestre Demon, que es va
estrenar al desaparegut Eldorado, i un dra

—

Jaume Bofill

caure

va

sabia

Generosítat

de les barría
pot tenir una gran efica

—

senyor Pich resultá el més acceptable
de tots.
Perb val la pena de recollir dues frases.
En són responsables els periodistes Maeius
Aguilar i Ribera i Rovira. Segons el primer,
el senyor Pich fa els seus diaris posant-hi
el 40 per cent d'inteligencia i el 6o per cent
de capital. Segons el segon, el senyor Pich

sos?

així, de vegades u atempten l'existén
dia. Verament, cazó és pitjor que haver de
cobrar els trajectes a trenta. Si, darrera
ment, per «fer el taxis», calia tenir una
certa resistIncia económica, dintre de poc
será una feina de milionari; i, encara, de
milidnari esportiu, amant de les emocions
Francesc Gambó

propi

pes

la dictadura i el Govern
traspassar el Govern civil de
Barcelona, Baldomer 011er, un deis poes
que resten encara deis que foren martirit
zats a Montjuic, va escriure una carta al
general Beretnguer dient que calla nomenar
govennador civil de Barcelona a Emili Ju
noy, que per no tenir enemics, era el rnés
indicat per causar bona impressió. Pocs dies
després de tirar la carta al correu, Baldo
mer 011er troba a
Emili Jurnoy i u diu el
que ha fet.
—Perb, home de Déu!--contestá Junoy—.
Vol fer el favor de dir-me, si cm nomenen
governador civil de Barcelona, qui aniria al
Govern civil a demanar la llibertat deis pre

Quan

no

cara

és

—

fa pas gaire temps,

perfectament

nostre

inexistent. Ni en grácia als catalans
amics, ni per temenga als catalans enernics,
el Govern ha eregut neoess.ari de fer-hi la
més petita allusió.» Més avall, Ferran Sol
devila diu «Ara bé, jo no •uc sostreure'in
a
la creença que si els catalans haguéssim
volgut
Com sembla que haudem d'haver

No

un

•

una

trimestre

Els Dijous
Blancs
mena

no

Com que va haver-hi molts discursos, po
dríem omplir molt d'espai. Direm només,
perqué el lector es faci una idea aproximada
de l'acte, que, fet i fet, encara el discurs del

no

declaració clara de mo
narquisme, anticipant-me .als meus ex-cor
religionaris de la Lliga que encara que no
s'ho diguin fan de monárquics, no per a
defensar cap ideologia, sinó amb finalitat
electorals i per a conservar una série de
societats financieres de les quals els diri
gents de la Lliga en són promotors i in
formadors.
»e) Que si he cessat a la Presidencia de
la 'Comissió Mixta ha estat per una pressió
constant des de to mesos de la Lliga, la

qual,

ara

una

com

ara,

en

la

seva

qualitat

d'Unió Patriótica de la segona Dictadura,
mana
sense limitacions.
»d) Que el fet que s'alega que joves de
l'Eqüestre tenien passis per espectaeles, és
completament fals i convido a vostés a visi
tar les Oficines de la Comissió Mixta, en
veurá la llista deis ipassis i veurá que so
lament els posseeixen els Vocals i Directius
d'aquell Organisrne, ja que aquest, per in
teressar directament als empresaris, es ex
portat sempre perfectament
trem que s'ha
controlat.
»Molt agrait a aquesta rectificació, que
si no surt en el número vinent de la Re
vista que vosté regeix, en daré compte a
la premsa cotidiana, sóc afm. i. s. e.,
»Joan Viclal Salvó.»
I ara, Vidal ! Corn vols que no et publi
quem aquesta rectificació? Sobretot, amb
una confessió com la d'haver-te anticipat a
la Lliga a «fer de monárquic, no per de
fensar cap ideologia», etc., etc.,. que trobem
tan bona.
De totes maneres, encara que
t'hagis anticipat, més ens estimem la Lliga,
que, sigui el que es vulgui, no s'empara en
la censura per impedir la publicació del que
no
li convé.
.Pel que sigui, mira si et pots estar
d'enviar-ne gaires de cantes cbm aquesta
perqué, encara que siguin divertides i pró
pies d'aquesta secció de MIRADOR, e's nos
tres lectors no ens agrairien la teva grá
cia perqué, vetnint de tu i la teva colla, no
en

fan

a

ningú.

MIRABDR

2

Els nostres

grans autor*

Víctor Mora, l'autor deis grans éxits del
teatre líric catalá, es queixava amargament,
Peltre dia, que algú insinttés que la nota
catalainista sentimental que posava en totes
les seves obres no fos més que un tate co
mercial per engrescar el públic.

—Jo faig

catalanisme—afirmava—,

no

les pessetes, sinó per convencionalisme!
Volia dir per convicció.

per

un

Encara que el Conferentia Club

comediógraf optimista.

Confia sempre que tot fl sortirá bé. En un
deis darrers assaigs de la seva produeció
La senyoreta porta el volant, estrenada •ara
fa pocs dies al teatre Novetats, acostant-se
a
Phomenatjada actriu, Maria Morera, li
va dir
—Es faran vells representant aquesta co
média!

"Presenél"
iEn l'estrena de Pesmentada comédia de
a les acabales, un deis personat
ges teatrals .anomena els crítics deis diaris
catalans : Bertrana, Guansé, Carrion, etc.
Sembla que Doménec Guansé feia una be
caineta en aquest moment. Peró en sentir
el seu nom, es desvetllá i doná un crit de :
«Present 1» que va sorpendre els espectadors
que tenia a prop.

l'Artís, cap

Críts del

públic

Al teatre Nou, s'inaugurá la temporada
de teatre líric catalá. Cóm era d'esperar, en

acabar le representació la claque començá a
cridar i a aplaudir i féu parlar d'un a un
quasi tots els que eren a l'escenari. Peró
arribá el torn d'una tiple que no havia agra
dat gaire, i en avençl-tr-se al públic, va dir
amb un aire de dlcima de Nadal :
--Com que, és la primera vegada que par
lo...
Llavors un del públic va interrornpre
dient :
—Dones aprofitatt, que será la darrera !

Frases

mon

Gómez de la Senna fes

popular .Alfons Rotjre, hem de confes
que entre les coses que li fan més falta
hi ha una mica de gramática, i fins, potser,
de sentit comú.
Vegeu si no un parell de penes d'E/ Reí
de la Llana, obra estrenada la setmana pas
seda :
«Posa't sobre sq, horne, posa't sobre si!»
«Jo s6c el pop, quins tentáculs...»
I coses d'aquestes es repeteixen molt so
vint mentre dura l'obra.

l'ha de ?ir 'Upé, perol...
Cal dir, per-6, que entremig de coses corn
aquestes—de les quals estan plens els tres
actes--, cada vegada que es tracta
buscar alguna cosa, els 'personatges
en

a

diuen cercar, cosa que no es pot pas negar
que demostra que el senyor Roure es pre
ocupa força de Pestil.

Quin sibarita!
El Rei de la Llana és milionari per tots
cantons i, en casar la seva fila ha fet un di
nar espléindid en un deis millors restaurants

de Barcelona. Ja

ens

l'explic,a

un

deis seus
Formi

convidats, parlant amb el mateix

guera :
—Tinc una bocassa! Es dar, amb tot aixó
que ens has donat : canalons, carn, peix,
xampany...
Es veu que és tot el que s'ha pogut ima
ginar l'autor com a luxe culinari.

Sastre
CUCURULLA, 2, 1.°

tin

excepció.

tota la

ment,

a

de l'orador tendeix, principal
dissimular tata com pugui la seva

traça

Ramón Gómez de la Serna parteix d'un
de vista absolutament contrari i el seu
princlpal truc és de presentar la maleta
real —anávem a dir en cann i ossos
a la
vista del .públic. La maleta és plena i tots
els objectes absurds que en van sortint ad
quireixen 'de seguida un valor propi, una

punt

—

—

pot permetre aquestes
fantasies.
*

A Barcelona no tenim
ocasions de poder
escriure amb justicia la
frase': hi havia el tot Bar
celona... El «tot Barcelona» no acostuma
anar
enlloc, fins al punt que hem viscut

gaires

moments

d'exagerat escepticisme

en

qué

hem cregut que el «tot Barcelona» era una
cosa tan vaga
i esfumada que, de fet, no
existia.
Dones bé : divendres, al Ritz, hi havia,
de debó, viu, palpable, el «tot Barcelona».
Els lectors ja compendrart que no ens deixa
rem 9as escapar aquesta «asió, gairebé úni
ca, de fer-ho constar.
*

*

*

La conferIntia estava anunciada per les
set en' punt. A les set menys un minut va
arribar. el senyor Cambó. Va travessar el
hall a una gran velocitat, en mig d'una do
ble filera de somriures i d'encaixades. Aques
ta rebuda, cordial, no frenava la marxa del
senyor Cambó. Mentre donava la má es
guerra a un senyor, allargava la dreta a un
altre situat mig rnetre n-iés enllá. D'aquesta
manera
va
recórrer l'espai entre la porta
d'entrada i la sala d'actes, com si marqués
el. pas d'alguna coreografia serpentejant de
l'Esbart Catalá de Dansaires.
No obstant, Ramon Gómez de la Serna no
pogué tenir la .sort d'ésser escoltat per un
oient tan ilustre. El senyor Cambó se'n va
anar abans de començar la conferencia.
—A aquesta casa fa un fred insuporta
ble—va dir—. No hi tornaré més.
I va desaparéixer, rutilant d'indignació.
*

*

Tot conferenciant que s'estima té sobre la
taula una maleta ideal de la qual va treient.
amb més o ,menys fortuna les idees, les
imatges, els conceptes que vol exposar. Es
una
maleta preparada amb rnolt compte,
com aquelles
que fan les esposes amants
quan el marit se'n va de viatge. No tot
,hom, peró, té l'audáCia de colocar aquest
bagatge a la vista del públic. Precisament,

Ramon i els

força
ta

a

objectes,

seus

humorística

personal.

vistos per

Reman

posar-los el vernís de la

seva

es

Josep

limi

faraasia,

l'éxit és segur.
Creiem, peró, que la gran ambició de Gó
mez de la Serna dei.: consistir a depurar i
estilitzar el seu estil fins al punt que un
dia li sigui permés de presentar els objectes
de manera que, sois, orfes de comentad, tin
guin una força suggestiva prou gran per
qué la seva sola presencia agafi, davant
del .públic, qualitat d'espectacle, de confe

réncia.

Aixó será possible el dia en qué Ramon
trobar un auditori .format per tres
cents Gómez de la Serna.

pugui

*

*

*

•

L'éxit de les conferincies de Ramon és
.al fet que són absolutament anticon
ferencials. L'home de les gregueries deu ha
ver. descobert que
la gent assisteix a les
conferéncies guiada per una mena de sen
timent estrany, com el del compliment del
deure, per exemple, i no pas menada per
un impuls natural del seu cor. Tot el pres
tigi de les conferencies está basat sobre la
fama positiva del seu solemne ensop!ment.
La conferencia i el conferenciara, per defi
nició, són uns profiteurs d'aquesta tendén
cia irreprimible del públic a la ilaaea i
l'avorriment en comú.
Ramon ve a dir al seu públi,: :
—No t'espantis. Conec la tevá tragédIa.
Faré els possibles per donar-te una confe
rencia que s'assembli tan poe com pugui a
una conferéncia...
A la tercera frase, l'espectador es sent
deslliurat, i, en el més íntim del seu cor,
neix una tendra simpatia per l'home que té
la paraula. Aquest home que no ha vingut
allá amb el tradicional •ropósit d'esclafar-lo
sota el pes de la seva ciéneia i de la seva
documentació, aquest home que no li par
lara de coses útils i instructives.
Aixó no vol que no hi hagi espectadors
dominats irremissiblement pel tóxic de la
latina, que reaccionen indignats davant d'a
quell home que els escamoteja la quantitat
de tabarra que els hi corresport. Són els que,
a la sortida, diuen :
—Es un clown!
—Se'ns ha rifat!
—No ha exposat ni una idea profunda!
Com si les idees profundes s'haguessin
d'explicar al Ritz, de set a vuit al vespre,
davant d'un públic format principalment per
clames bellíssimes !

degut

'Duri
,

*

*
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la sang
inioxicada
per

fácid úric
L'URODONAL
un

es

bon preparen d'acció

erices i el

recoman°

amb

frecuencia.
DR. L PI SUDER
de

GRÁFIC INDICADOR
DELS LLOCS A ONT
ES LOCALISA
EL REUMA

és rhome de la secreta

CaiedrátIe de Plefologla
la t'actitud de Modem:
de t3areelona

sense

cons

bluff.

La seva poesia és com una mena de mis
sió. En els seus vint-i-cinc volums de ver
sos hi ha
les coses més autentiques i més
profundes de la nostra época.
López-Picó m'ha donat moltes vegades la
sensació d'un excellent camarada, tot ell fet
de lletrés d'impremta, i entre el metall de
les lletres, si un horn mirava amb una lupa,
hi vela uns filets de sang -humana de la més
alta' graduació.
De vegades penso molt en aquells mo
metas nostres d'aperitiu revolucionad i F
rie ; ara ens veiem .poc, ens saludem cada
mes, cada dos nnesos. Quan ens donem la
má, sense dir-nos res que hi faci referén
cia, estera eónvençuts, peró, que encara que
girem dintre esferes diversel, i encara que
no
siguem vells del tot, som de «la vela
guárdia». Es per aix6 que en l'encaixada,
més que el vulgaríssim contacte de la pell
de la má, hi ha aquell contacte difícil dels
nervis del cor.
JosEp MARIA DE SAGARRA

BENIGAINTI
per

Beníganí

DE FEBRER, NIT,

L1OCELL DE FOC
CONSELL DE

oNAL

neieja

Els seus ninoís en carn í ossos
Skeefchs concebufs, realífzaís í ínferprefaís
DISSABTE,

López-Picó

táncia, de la integritat liteeária

Als trenta cinc minuts de conferencia,
quan ja havia inieiat el públie pel Camí de
la seva joInglerie, Rarrion va fer una pausa
i es va disposar a beure la sinistra copa d'ai
gua de réglament.
—Malament—várem pensar—; aquest xi
cot es desencamina
Per() vet aquí que, en aixecar l'ampolla,
la música pueril d'una maquineta engan
xada al vidre, es va posar a sonar.
—Aquests moments de pausii--va explicar
Gómez de la Serna—són els que el públic
aprofita per reaccionar. Jo hi he posat aques
ta mica de música per evitar en tot el pos
sible .que la reacció sigui violenta...
Es pot dir que tot el sistema oratori de
Ramon es basa en l'espera de l'anécdota
anterior. !Es la musiqueta de la seva fanta
sia, de la seva agudesa, de la seva finor,
la que dána color i sabor i qualitat a les pe
tites coses insignificants que diu. Es per
aixó, pel fet d'operar sobre una matéria tan
sensible i trencadissa, que l'art de Gómez de
la Senna té una grácia i un valor positius.
Cada dos minuts d'oratória surt la nota sub

BALL

puritanisme desesperat.

un
'CM
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Peró; és ciar, el Confe
renda Club encara no es

*

Lopez Picó, op. XXV.
L'Op. I es
deia Torment Froment, l'Op. XXV es diu
lipilaiami. Entre aquests dos !libres han pas
sat vint i tants anys. Vint i tants anys de
vida i d'amistat ; no és una quantitat de
til de la musiqueta, que evita i domina tota
temps que faci tremolar a ningú, peró ha
possible reacci6 violenta del públic.
,estat l'época més dramática de la nostra
existbncia, deis canvis violents, de les bom
bolles policolors desinflades en una nit, de
Tant com escoltar la vérbola brillant de
totes aquestes coses que els poetes canten
Gómez de la, Serna era interessant de -mirar
amb una ditada de mel a la lira.
la cara deis espectadors. .La nostra posició
López-Picó a l'época de l'Op. I em tro
privilegiada Pamic Sindreu ens guardará baya
a
la porta deis jestiites del carrer de
mentir
donava
mena
de
faci
de
ens
tota
Barcelona hi havia unes
Casp.
Aleshores
a
litats per aquest doble .espectacle.
xicotes de cabelleres complicadíssimes que
feien un gran efecte. Carner havia posat
a cada
una d'elles el
nom d'un poema.
Jo
les veia passar pel Passeig de Grácia, amb
un feix de retórica clandestina i unes guan
tes oracions latines insta•lades al fetge en
aquella época, verge de filtrar alcohol. 1,6pez-Picó parlava d'aquestes dames i d'uns
llibres prohibas que jo no havia llegit mal.
Aleshores era católic, com ara mateix, i ja
fumava els cigars que fuma. Després va
venir l'época universitária i la lectura de
versos al pati de Dret ; en els j,ardins de la
Plaça de Tetuan ém llegia els seus epigra
mes escrits en
llapis, entre dotze i una.
Aleshores encara hi havia municipals de
sarsuela i orenetes que ens escoltaven. Des
prés López-Picó va fer de burócrata i de
poeta exclusivament. Els lleures es traduien
en aperitius, primer al Petit Pelayo, després
al ve!! Continental. Algurts matins que feia
jo campana ens havien llegit un drama eas
tellá i sanguinolent, a la oerveseria de Can
Moritz ; el lector acostumava a ésser un
poeta passevolant, que després hem sabut
que sla convertit en arengada.
Als nostres aperitius hi passava tot el
castell de focs de l'ambició més pura. Hi
passaven també homes emlnents que venien
de l'altra banda del món, i ens deixaven la
impressió incómoda d'una corbata 'o d'una
dent d'or que ballava. Jules Romains, la
primera vegada que va venir amb nosal
tres, es va tacar el serrellet de cervesa, i es
va
adormir com un sant. López-Picó no
bevia
gens d'alcohol. Després vingué l'épo
Maria de Sagarra
ca de casar-se i es torná encara més buró
crata i més poeta. Al migdia comprava un
A primera fila, sobretót, destacava la bar
ram de flors
a
la mateixa florista sempre,
ba blanquíssima i respectable d'un senyor
i duia un bastó amb un puny de vori que
que no tenim 'l'honor de conéixer. El senyor
tonnant groc com els queixals d'una
de la barba va viure tot un petit drama.
tiple de quart team.
Quan va sortir el primer objecte'de,la ma
Va venir el moment de La Revista; els
leta de l'orador, el senyor de la barba va
fundadors érem sis o set ; López-Picó es
posar-hi una cara d'insólita sorpresa. Al se
passava les tardes a l'Económica, en un des
gon objecte, l'expressió es va rectificar en
patx lúgubre que feia olor d'aló que les
un
sentit de gravetat que no anunciava res
nostres ávies en dejen sorrilla i servia per
de bo. Al tercer objecte, la barba tremolá assecar tinta. El poeta va desenterrar un
d'indignació i Pescándol es vela imminent.
retrat del rei Caries III 1 se'l va ,penjar
Perb vet aquí que al quart objecte la barba
sobre la taula del seu despatx. Es un Car
agafa un posat més dócil. Al cinqué, les ar les III que sembla un pinxo, amb una per
somriure. Al sisé, la
rugues apunten,
ruca
de cotó fluix gratinada. Aquest rei
riallada és franca. Al .seté... etc.
maçónie fa un gran efecte en un local tan
Al final, el senyor de la barba va pujar
de llums verdoses. A l'Económica i al Con
a
l'estrada i va estrényer la má del con
tinental, López-Picó s'ha dedicat a caçar
ferenciant. Si haguéssim gosat, per la nos
estrelles i encabir les idees abstractes en
tra banda hauríem anat a estrényer la má
uns verios que de
vegades tenen qualitat
al senyor de la barba.
de níquel, o bé d'os polit, i de vegades te
En canvi, sembla 'que el .senyor'
n'en...una viscositat de sang i arriben a Páni
Ventosa no es va divertir gens.
ma. En aquestes converses nostres va apa
—Ja se n'han d'aguantar de coses, per réixer un dia Joaquim Folguera i a La Re
aló de la concórdia...--deia a la sortida.
vista li varen sortir unes ales de cristal!.
--Calli, calli, catalanista a seques...--li Una tarda ens varen treure del Continen
féu, amablement, una antiga coneixença.
tal, i várem anar a parar al Calé de la
Rambla ; canviaven les cares, peró no can
* * *
viava l'esperit.
Algú notá amb una sorpresa barrejada
Durara aquests vint i tants anys, López
d'admiració que abans, durant i després de
Picó no ha deixat d'escriure versos, ni de
la conferéncia, Gómez de la Serme no dei
fer viatges ; de vegades consistien a anar de
xés ni un sol instara de fer gregueries.
la Rambla de les Flors a la Rambla de
Diguem de seguida que aquesta sorpresa Catalunya, de vegades eren unes estones
és injustificada. Remon ha arribat a un
de somni metállic i agut, entre l'arqueolo
moment en qué la gregueria •s el vehicle
gia d'Itália i les plates de crema i julivert
imprescindible de la seva paraula. Parla per del paisatge francés. López-Picó, durant tot
gregueries, com els orientals parlaven per aquest temps, ha posat la seva vehemencia
paráboles, perqué no en sap d'altra manera. davant de les coses espirituals sense gale
Per el],, el gran esforç consisteix a mente
ria. Té una predilecció per la intimitat del
nir cinc minuts de conversa normal. El par
marbre 1 del diamant. El cigar de López
lar se li ha tornat exclusivament literari i
Picó encara és el mateix, es va desfent a
per aixte cada dia més, Rarnon és un home
la boca com goma de mastegar, s'estira' i
d'articles i de conferencies. Per trobar-se
s'arronça, i entre les fulles del seu tabac
en el seu
element, ha de tenir al davant
sepulcral, sempre s'esmunyen versos nervio
unes quartilles o bé un auditori.
sos, i paraules de vegades hermetiques.
Si, com és de témer, el mal de la gre
Aquest cigar s'ha familiaritzat amb el som
gúeria se li accentua, arribará un moment dure del poeta, un somriure una mica bor
en qué -Gómez de la Serna només podra.
rós, d'home tímid acostumat a parlar arnb
parlar en públic. Per entendre's ámb la les conste•lacions invisibles. Les butxaques
criada o amb el factor de l'estació, haurá
de la seva gabardina són una bossa plena
de menester un intérpret.
de libres; al migdia encara •assa per les
Quan aquest perill se li presenti ciar i Rambles amb un aire misteriós d'Home del
irreparable, els seus cabells, que ara són Sac, perb amb un ram de flors fresques
negres, se li tornaran blancs en una nit.
a
la •á. Ara va poc pels aperitius, no va
I fins aixó será una gregueria...
mal als sopars i als espectacles. Viu dintre
familia i la poesia, arnb
JOSEP MARIA PLANES la burocrácia,
.

preséncia.

pants.

*

Fontbernat

no

una conferen
ciant de gran hotel. Ell fa tots els possibles
per despistar i es compon una cara .de cons
pirador sentimental de l'época de Ferran VII.
Peró quan arriba l'hora de la veritat, el cor
el traeix, i posa sobre la
taula austera de confe
renciant una maleta are
verent i de sota les pati
lles goyesques en treu la
vérbola fantasista d'un in
térpret-cicerone posat al
servei deis turistes.
Estein segurs que, si
hagués pogut triar, Ra
mon hauria .preferit donar
la seva conferencia des de
datTera del taulell de la
Consergeria del Ritz. Fi
gureu-vos guantes gregue
rías no hauria tret dels
calaixets reservats 'a la
correspondencia deis hos
tes 1 Sobre •ls números
de les claus i el color de
les lletreá, hauria inven
tat tot un sistema d'hu--morisme que ens hauria
revelat les históries inver
'semblants de totes les
cambres i els seus ocu

*

Al

una

Ramon, més que alingú, és

d'antología

sar

L'APERITIU

Ramon i els objecfes
gués el saludable costum de presentar tots
els, seus ilustres invitats en el saló d'actes
del Ritz, batirla valgut la pena que per,Ra

Opfirnisine
Avelí Artís és
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SENYOR

PESSETES

NOVETATS
EN CAMISES
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M1RAMR

EMILI

JUNOYmirani

La mort gairebé sobtada d'Emili J unoy
ha fet reviure aquests dies la história de
prop de mig segle de la nostra vida pública.
Fins als darrers moments, Junoy ha estat
una viva representació de l'actualitat del .seu
temps, una 'roda permanent del nostre me
canisme polític que semblava que no tenia de

desaparéixer

constáncia de la feina. El cas és que, seguint l'exemple de Robespierre i Saint-Just,
i anticipant-se al de Lenin i Trotzki, el ra
dicalisme ,polític de Catalunya va ésser con
duit per la parda Lerroux-Junoy. De tots
els períodes d'agitació i d'efervescéncia, un
cop passats, els que els han viscut en solen
dir els temps heroics. Dones en els templ
heroics del radicalisme, que era fonamen
talment una reacció de* la tradició popular
espanyola contra la novetat catalanista,
Junoy era una de les adorácions d'a

.

mai.
El comentani de la premsa, pie de simpa
tia, ha recollit el sentiment que ha causat
en general aquesta desaparició Inesperada ;
peró no podent sborrar el record de les yo
lubilitats del pensament po
lítie de Junpy ; se n'ha par
lat com d'un •pecat que la
mort obliga a perdonar. Per
als qui van conéixer de prop
Junoy, aquelles volubilitats
no eren pas un pecat. No di
rem que fossin precisament
una virtut ; per() sí una qua
litat, i una qualitat d'un va
lor ben estimable, posada al
servei d'un home de talent,
gran periodista i excellent
orador parlamentad. Era un
bon barómetre que fixava al
die les variacions sentimen
tals del nostre ambient.
Junoy tenia pel damunt de
tot el gust, i encara millor,
la neoessitat física de la po
pularitat. I com que la popu
laritat va a tongades 1 la
necessitat d'en era perma
nent, el seu esperit, ajudat
d'una sensibilitat molt des
perta, va trobar la manera
que ino l'afectessin els eclip
sis inevitables de totes les
rnodes deis temps. En lloc
de voler guanyar-se la popu
que
laritat per si mateix
suposa el risc de perdre-la—,
preferir orientar les se
va
ves amistats, que semblaven
amors, segoris la popularitat
passatgera deis escollits. En
el retaule de les amistats po
litigues de Junoy hi ha totes
les figures que han aconse
guit desvetllar un moment la
simpatia o la curiositat més viva de la mas quelles multituds vehements i apassionades.
figures han desapare
Peró tot té la seva hora. Els esdeveni
sa. Moltes d'aquestes
gut o s'han marcit ; peró Junoy .ha pogut ments van desplaçar el camp de la passió
continuar oficiant fins a l'hora de la mort popular. Un dia tot el que té de viu i d'irre
en
el mateix altar del sentiment popular ductible el sentiment liberal de l'espera ca
per a cantar amb igual fervor les glóries talá es va sentir ferit, i un gran alçament
de tot• el poble va donar per un moment
del sant del dia.
la sensació d'haver-se fet una unitat espi
Aquesta mena de sacerdoci de la popula
ritat—desinteressat com solen ésser els ve
ritual a Catalunya. No es podia esperar que
ritables sacerclocis—era el secret i l'estímul Junoy quedés indiferent, reclós en les velles
tendes d'una batalla perduda. Al costat de
de la vida de Junoy. Es ipot preferir, segons
sigui el nostre gust, l'home d'acció que oreu Salmerón vá juntar-se al moviment catala
nista, i des deis primers contactes es va sen
de bona fe que condueix els esdeveniments
polítics de la seva época, o el que sofreix tir l'a•de ineondicional i l'admirador de
Cambó.
el turment espiritual de voler trobar el dog
Els bornes de l'esquerra catalana, entre
ma que faci ofici de recepta ; perb no es pot
éls quals formava Junoy, u retreien sovint
negar que és tarnbé un valor un home com
com una impertiméncia aquesta amistat ab
Junoy que, sense cabóries teológiques, se
sorbent que creien un destorb per la unitat
gueix el corrent .popular com un tribut d'ad
i fins per les decisions del grup. Peró Junoy,
hesió a la ihumanitat del seu temps, disposat
a servir-la 'en
tots els viaranys per on cerca• que eoneixia -bé els moviments del poble, ha
via flairat com aniden les coses. Aquells tio
a les
palpentes el camí dais seus destins.
mes d'esquerra
tenien d'afinar tantes notes
No era culpa de Junoy, ni era cosa que li
toqués arreglar, el grau d'educació política athora, que per cridar i conduir les multi
de la multitud catalana de la seva joventut. tuds es tenien de valer d'un piano, menee
que els amks de Gambó podien anar a toc
En aquell temps, els republicans actius com
Junoy, sense altra excepció que els federals de clarí, i en aquestes condicions no era
molt difícil d'endevinar qui es tenia el'endur,
de tota la vida, eren els constes de la part
si no la simpatia, la voluntat de la gent.
esquerra. de la massa que dirigia Planes i
Quan més tard els catalanistes van co
Casals ; i com és natural, Junoy era l'amic
rnençar a fer de ministre, Junoy va sentir
i l'admirador d'aquell borne singular que re
la frisança d'ésser amic del rei, amb el de
sumia en la seva acció personal l'acció ab
sig d'ajudar una meya illusió popular. I pel
sent de tot el poble. Transplantat a Madrid
rei, va ésser amic i admirador de Primo de
com a diputat per Manresa, es va fer l'amic
Rivera, que amb quatre cops d'espesa havia
i admirador del general Weyler, que repre
aconseguit sser el primer personatge de
sentava aleshores el signe.més alt de l'ambie
l'escena. La mort ha sorprés Junoy en un
ció. Peró, desmuntat tot l'aparell d'aquella
política a .Catalunya per la invasió sobtada període .trist de crisi de vedettes. La passió
popular, inconcreta i difusa, va dibuixant
del sufragi popular, els vellS republicans van
quedar desfets i Junoy va estar uns mo l'objecte de les seves hostilitats sense haver
pogut crear encara la nova (figura deis seus
ments perplex sense conéixer la direcció del
amors.
Junoy, un xic desorientat, consee
vent. No sabia ben .1Á si Lerroux,el triom
o
de pas, ni vaya la vella simpatia per Cambó, per?) el
fador desconegut, seria un oell
seu esperit vaci•lant volia abragar totes les
si el nou moviment catalanista passari,a
possibilitats de la ignorada popularitat del
quants
l'entreteniment
sortós¦
el'uns
d'ésser
dia. Entre les boires que enterbolien la seva
nois de casa bona. La sensibilitat de Junoy
visió de l'actualitat, solia dir que tenia po
el va conduir al costat de Lerroux quan ja
reconegut d'una massa sedes totes les esperances en el rei i toles les
era aquest el cabdill
efusions del cor a Moscou. Potser aquesta
radical, encara inorgánica peró densa, i ales
barreja aparent de dos sentiments oposats
hores va pendre un nou caire el relleu polí
volia dir que la intuició darrera d'aquest
tic de Junoy.
horne, tan sensible a les emocións populars,
Sembla una pxigéncia aels•moviments ra
va ésser la de veure aixecar-se corn una força
dicals o revolucionaris que els cabdillatges
el vell espera de la reacció absolutista en
es facin
per (parelles. Potser s'ho porta la
corba perillosa de defalliment de les
una
democrácies liberals.
Emili ejunoy ha mort sense deixar cap
odi. Perb sembla que el poble no s'ha ado
número ha
nat prou que va viure per estimar-lo amb el
daler Insaciable de sentir-se seznpre estimat.
.

—
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Centre Meurista : carrer Carme, número 3,
Una sala de cinc metres en qua
dro. A la presidéncia—?cómo no?—, un
retrat de don Antoni Maura, i repenjat
la taula i en carn i ossos, un altre don
Antonio, com anomenen respectuossment els
mauristes a Goitoechea, cap del partit.
Formen un semicercle al voltant de don
Antonio uns treinta membres, convençuts i

principal.

Les reunions de Ginebra
Divendres va reunir-se a Ginebra la Co
inissió d'Estudis Europeus, un organisme
consultiu del Consell de la Societat de Na-cions creat per preparar la Unió Europea
proposada per M. Briand el mes de setem
bre de 1929. Tothom recordará que després
de la suggestió feta per M. Briand l'any
1929, el representant de França rebé deis
Estats europeus adherits a la S. D. N. l'en
cárrec de redactar un memorándum sobre

l'aásumpte.

El memorándum francés fou enviat pel
de rány passat als paisos interessats
i contestat durant l'estiu. Durant la reunió
de setembre de l'Assemblea la qüestió de la
Unió o Federació europea va entrar ja a
l'ordre del dia de l'Assemblea. I per acord
de l'Assemblea fou creada aquesta Comis
sió preparatória de la Federació europea.
La Comissió no té cap poder. Depén del
Consell, com un de tants comités i cornis
sions oreades al voltant de la Societat de
Nacions. L'objecte principal de la primera
sessió de la Comilsió europea és estudiar la
situació económica d'Europa, situació que,
segons el report de Colija, és més greu que
la de l'any 1927.
Dilluns Va reunir-se, també a Ginebra, el
Consell de la Societat de Nacions. En aques
ta sessió han d'ésser examinades les diver
géncies germano-poloneses sobre les mino
ries d'Alta Silésia. Havia de presidir la ses
sió el ministre alemany d'Afers Estrangers,
Curtius, peró a fi de poder tenir més Iliber
tat d'acció durant el debat relatiu a les mi
nones, va renunciar a la presidéncia, la qual
va
pertocar al ministre anglés, Henderson.

maig

La situació

a

Itálla

Un periodista, de retorn del Congrés de
la Premsa Llatina que s'ha celebrat a Ate
nes, ha passat alguns dies a Italia. De lá

estada, aprofitada per informar-se

seva

fonts de
impressió

Eis abrícs de Marín
M. Louis Marin, el conegut politic fran
cés, president de la Comissió d'enquesta
nomenada per entendre en el darrer garbuix
financier, és un home que no es distingeix
precisament per la seva elegancia.
Acabada la guerra, Marin comprá, en
una liquidació de, «stocks» de guerra ameri
cans,
una
pela de roba blau mar, molt
sólida i a un preu Ktixissim. Tot content
de l'adquisició, ami a trobar el sastre per
qué li'n !es tants abrics com la roba donés
bonament. En sortiren cinc, perb, desgra
ciadament, tots ells amb les n'anegues una
mica

curtes.

Així, diuen els amics de Marin, que so
vikt li fan bromes sobre la seva destre.
ocupació indumentaria, si veieu Marin amb
un gavany
blau, una mica curt de mane
gues, penseu que és Vültim deis cinc que
es

va

fer fer

dotze anys

El senyor Goicoechea

en

la situació del país, n'ha
que resumidament donem.
províncies meridionals són més aviat
amorfes, l'opinió hi reacCiona poc i els fei
xistes en són els amos absoluts. Pel con
trari, com més cap al nord, més augmenta
l'antifeixisme. A Roma, Lombardia, Pia
mont, Ah i Adige, Venécia, creix cada dia
l'oposició anUfeixista, fins al punt que cada
vegada que l'autoritat fa una crida a la
Milicia feixista, aquesta respon arnb molt
poc entusiasme i els milicians procuren es
córrer el bulto. Sembla, encara, que l'exér
cit és fidel a la casa de Savoia i del tot
hostil' al régim, i que els alts funcionaris
de l'Estat critiquen la política estrangera
del Duce.
bones
tret la
,Les

entusiastes. Del grup surten

sinuacions,

preguntes,

dispar:1,1es,

In

mitges paraules...
Una cigarreta a la má dreta, l'altra má a
la biitxaca deis .pantalons, Goicoecheá re
•

culi somrient les interpellacions, i les con
testa en una mena de tennis verbal.
—Nada, nada...—diu Goicoechea, referint
se al passat •moviment revolucionad—. Fué
de carácter marcadamente comunista. Basta
la relación de un par de hechos acaecidos.
en la provincia
de Alicante. En un pueblo
llamado Callosa de Segura, los revolucio
narios asaltaron un Banco, de donde se
llevaron las letras por ellos aceptadas!
Sis oients fan una ganyota que vol dir :
«Ah, els murris le Don Antonio prossegueix
—Y en otro pueblo, en Aspe, se apode
un' coche en el cual iban unas
raron de
novios en viaje de bodas. Obligáronles a
apearse y se llevaron a la novia a una
finca cercana. Allí, y bajo el pretexto de
ver si llevaba armas, obligáronla a desnu
darse...—Goicoechea fa un gest arnb la rná,
per a frenar l'esverament de l'auditori—.
Sin embargo, no consta que cometieran ma
yores desafueros...
L'assemblea respira i somriu.
Ara toca el torn al gran tema. Hi haurá
eleccions?
—Seguro. El Gobierno tendrá que convo
carla: por la fuerza. No puede dejar a los
revolucionarios la iniciativa de una solución.
Un deis que escolten, aventura :
--?Con estado de guerra?
—si, senor : Con estado de guerra. ?Qué
le vamos a hacer? No hay otro remedio
respon Goicoechea arronçarit les espatlles i
•

sornrient.

republicans s'abstenen?
Pero es que ustedes tornan en serio
Yo sé que Marcaba°
eso de la abstención?
Domingo trabaja en vista a las elecciones ;
y como él, otros muchos.
Arreb el tema de les eieccions, dins la
cambra ha fet irrupció un allau de partits,
districtes, nombres de vots... Es parla d'e
leccions falsejades. Don Antonio diu :
—Cal yo no creo que estas elecciones se
hagan con dinero y sean mucho más falsas
que otras. Reconozco que en Cata!~ el
caso Se
presenta totalmente distinto que en
otros puntos de la península. Pero han de
saber que en Galicia la preocupación ge
neral consiste en adivinar hacia ;qué lado
Gobierno para 'marchar todo
se inclizzáel
el mundo Por allí.
Catalunya? Tothorn fa els sus cálculs:
Si les eleccions haguesSiin tingut lloc sis
mesos endarrera, era segura una gran vic.tbria d'AMÓ Catalana. En canvi, ara seria
la Lliga qui triornfaria. Acció Catalana ha
perdut rnolta força amb motiu del movi
ment del pássat desernbre. L'aliança amb
els comunistes els ha perjudicat notable
ment. Goicoechea intervé :
—Nicolau d'Olwer firmó el nranifiesto del
gobierno revolucionario, ?no? Yo conozco
a
Nicolau de mucha tiempo : es un buen
chico ; católico y de derechas...
Res : falta de sentit polític. Acció Cata
lana .passa per uns moments de descrédit.
Si les éleccions es celebressin diumenge vi
nent, era segura a Bareelona una aclapa
redora victoria de la Lliga. La Lliga compta
l'organitzáció. Per
amb un factor decisiu
be que fa veure que reCusa els alcaldes de
reial ordre, es fa nomenar els governadors
gust seu. Un graciós troba pel cas una
a
definició definitiva : no vol els ous ; pre
fereix les gallines! sRialla general. Un se
nyor passa a primer terme i diu que ja
vint-i-cinc mil vots per la
ho té comptat
Lliga ; vint-i-dos mil per Acció Catalana,
i vint mil •els redicals. Aixb a Barcelona.
La resta de Cataluriya? Poden assegurar-se
almenys catorze districtes monárquics. No
faltaria Inés! El que cal fer és mantenir
I si els

envera.

—4t

L'esioic Venizeios
cap del govern heblénic, ha fet
viatge polític per l'Europa centro-orien

Venizelos,
un

tal.
En el
•

curs d'aquest viatge, ha
dit a un
periodista :
—He conegut hores de triomf i hoyes d'o
blit, perb ja he comptat sempre amb aques
tes alternatives : són el destí de tots els po
litics. Ara mateix, m'han retret la signatura
d'un .tractat brnb 7'urquia, sense pensar que
aquesta obra de pau és la més positiva que
he fet entre dos paisos que, de 1897 enea,
s'han barallat tres vegades. Alguns ara em
diran traidor, dema potser em trobaran cir

cumstancies atenuants, quan
n'absoldran i encara em faran
Es el que passa sempre.
*

mori me
monument.

enz
un

*

•

Al costat d'aquesta serenitat plosófica,
Venizelos no derixa la part practica.
Després de votada la Constitució repu
blicana, Venizelos féu senadors
carrec que
comporta una forta indemnització—tots els
caps del partit reialista. 1 encara deia un
dia al general Metaxas, un deis líders del
partit constantinia :
—Aixt podeulinterpellar el govern tant com
vulgueu. No direu pas que us hagi posat un
morrió perque no pugueu parlar.
A alguns grecs els va semblar que Veni
zelos havia pose un inorrió d'or als sena
dors reialistes, r ~mutis i no elegits.
—
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UNA VETLLADA FAMILIAR

El somni de l'avi
Segons la premsa americana, l'explorador
anglés Sir George Hubert Wilkins, que vol
anar al Pol Nord en submart, sera acampa
nyat per Jean J. Verne, nét del célebre no
vellista. El comandant Sloan Danenhaver,
futur capita del submart, es troba actual
ment a França per tractar amb J.
J. !'eme;
aquest darrer ha consentit amb molt.de
gust
que el vaixell portés el nom de Nautilus.

•

parla d'un gran banquet d'a
firmació monárquica a celebrar el diumenge.
Lloc de Pacte? El casino de Sant Sebastiá.
No .ho coneix don Antonio? Un palau es
pléndid ; una d'aquelles meravelles de Bar
celona. Ara hi fan un transbordador aeri...
I de cop, un oient de tercer rengle deixa
anar
la pregunta relliscosa :
—?Habrá que invitar a la Liga?
Tothom pren la paraula alhora, i s'arma
un guirigall. Algú
aconsegueix fer-se escol
tar, i diu que els sentiments monárquies de
la Lliga són purament de conveniéncia ;
el millor seria invitar-los oficiosamente. Ara
sona
en
la reunió una paraula grossa :
Ca.
2disc
utiblemente— intervé Goicoechea,
conciliador—, entre nosotros y la Liga exis
ten afinidades ideológicas y doctrinales:. Dis
crepamos, sí, en muchos puntos. Por ejem
plo, Cambó, cuyos méritos todos reconoce
rizos, preconiza la inmediata estabilización
de la peseta. Soy opuesto en absoluto a
este criterio. La: estabilización sería /a nia-'
yor de las calamidades ; seria una locura
que podría desbordar la revolución.
Les paraules cauen en un llit flongíssim
d'adhesió. Naturalment, l'acord en aquest
punt és unánime. El fantasma de la revo
lució deu passar per la sala. Del grup
surten veus : Vaya, vaya, don Antonio ; este
es
nuestro criterio... Algú afegeix :
Y el
criterio de todo aquel que no tenga negocios
personales! Sisss... D'aixó no en parlávern.
Don Antonio fa com aquel' qui no ho sent.
La seva cara és impenetrable.
Cal, dones, anar a les futures eleccions
aliats amb la Lliga? Parlem-ne : No diu
Gambó que estendrá la seva organitzáció
a la resta d'Espanya?
Dones pot arribar-se
a
un
acord, a base qUe a Catalunya Ji
respectaran els seus•candidats, sempre que
en
les .altres regions ens respectin els nos
tres. Goicoeehea, fa :
—.En Logrono mismo, yo conozco a toda
la gente que sigue a Camb6. Todos han
venido a consultármelo, y tengan la segu
ridad de que harán lo que yo les diga.
Goicoechea fa punt i a part, i diu
—Dada nuestra historia y nuestro modo
de ser, con el que no podemos aliarnos es
con
el partido liberal-conservador.
I aquí, com un petard, explota un altre
nom : Bugallal. Don Antonio éš implacable.
Referint-se al cap conservador, perla de su
pobreza. y su falta de talla. Als que escolten,
ele -satisfacció els._vessa per les butxaques.
Goicoechea continua :
—En Valencia hice el milagro mayor de
mi vida : dos horas hablando sin cansar
el público. !Hay que ver lo que son dos
horas hablando! (Els auditors allarguen la
cara, desfets d'admiració.) Pues, como iba
diciendo, después de hablar dos horas, se
me
acercaron
los elementos conservadores
más prestigiosos de Valencia, para decirme
que seguían a Bugallal a falta de otro. Que
si yo me púsiera delante... Pero, no, no.
Yo no puedo levantar bandera. Dirían que
es ambición personal...
Ara tothom protesta. Peró qué diu, sant
cristiá? Si vosté és l'home més indicat !
Don Antonio els talla els planys
—El más indicado para llevar a cabo
esta obra, era Gabriel. !Ah, si Gabriel hu
biese querido...!.
Els oients gemeguen en bloc. Qué cararn
de Gabriel! Don Antonio, don Antonio!
Peró don Antonio és modest :
—No, no : las cosas como sean. Gabriel,
valer personal, y el nombre,
su Indudable
sobre todo el nombre!
El prestigi del norn sembla que ha fet
entrar en raó als constes. El nom pesa
molt. Per ó ,aquesta gran amistat amb
Cambó...
—Ahora, que Gabriel se hace ilusiones
salta Goicoeohea—. Cree que con los re
gionalistas, unos cuantos diputados de acá
y otros cuantós de allá, podrá en el par
lamento hacerse proclamar líder del partido
conservador. Pero esto no será.
Es ciar que no será. Tots vigilarem per
qué aixó no succeeixi. 1 millor seria con
vocar immediatament
assemblea general del
partit. Qué hi diu el senyor marqués
d'O'Raill, representant de la Joventut Mo
nárquica d'e Madrid? Del paper de la paret
es desprén un jove ros, bigotet a la page i
col! •lanxat. Dóna dues pipade1 a la cigar
el cante.. iEs

•

•

reta i diu

suaument

esas

fechas?

Goicoechea, confirma :
—El momento oportuno para

ce•

-Clitili•L

Feu fer els vostres gravats
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radlealment amb TÓPICO MIRET
en

Fardeles, I DIputaelé, 205

UNIÓ

convocar

asamblect nacional será cuando funcionen
las Cortes. La asamblea servirá para mar
car
orientaciones al parlamento. Haremos
entrar en él la voz de la calle.
Entesos. Molt ser4 que les coses no rutllin
amb els desigs de tots. IEls presents són
prbeligs en frases ben trobades : Nosotros,
los quijotes de la política... El maurismo,
ideal romántico— Somos d's,olo partido que
puede -pasarse de programa ; la palabra
maurismo es por sí sola todo un poema...
Algú els interromp, irisinuant que potser
ja han abusat prou de don Antonio. Da
vant -d'aquest pensarnent es dibuixa un es
verament unánime. •Peró don Antonio és
molt amable i cuita a tranquillitzar-los :
—Les he hablado como hermanos—i Goi
coechea afegeix• amb un to que arriba al
públic :—Me, he confesado con us
cor del
tedes.
No cal dir que l'absolució fou encara
més unánime, més cálida i més definitiva.
ANDREU A. ARTIS
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—Ni easalinos

aquestes ntatei
parlava deis jueus
en

pagines de MIRADOR
sefardites que hi ha Barcelona. L'amistat
amb alguns d'ells havent-me facilitat d'intro
xes

Es
que volem

conte

un

d'aquests
en

seu

a.

compte que la j i la z sonen
tres corresponents en catala.
*

*

les ?le

com

do

padre

ma—.

cadires al voltant del foc.
Erem una colla aquel' vespre. Iii havia
Amon, el pobre Valero, Cohen, Esquenazi...
Turcs o búlgars—aixd era indiferent. Tots
ells jueus sefardites, ancorats a Barcelona.
Quantes vegades l'he sentit, en aquesta
mateixa cuina tan espaiosa, el conte de Joan
Borra? Vaig quedar-me, perd. Es tan bonic,
explicat pel vell Baruch, en aquell castella
antic dels jueus orientals!
Raquel recollí les tasses, la mare s'asse
gué a la rotllana, i quan ja el Padre anava
a començar,
sentírem dos trucs a la porta.
—Bien venido l—féu Baruch, alçant-se—.
Aquí hay lugar para todos...
—Ei !...
Era Lidgi, l'ouetaire del carrer Sant Ra
mon.
Sefardita de Bulgaria.
—Entra, séntate, que a fuera está ha
siendo mucho frío y aquí vamos a pasar
la hora.
Lidgi entra del braç de Baruch. Es un
xicot gras, pállid, d'ulls ensunyats.
Camina amb calma.
—Esto no son fríos! Bre! Ande están
aquellos fríos nuestros! Cuando l'agua s'en
a
teza ariento de caza y no podemos salir
la calle de la mucha nieve que hay...
Tots somriuen. El record del poble nadiu
els anima sobtadament. Tots volen parlar
alhora.
—Y por la demananica—te ricuerdas?—,
tomar la pala y abrir caminos— Y co
a
riendo a encaixarnos al café para bebernos
un txai ! (te). Son las cinco de la manana.
El eafegí (cafeter) echa lena a la soba (es
tufa). La nieve va cayendo, los caminos se
van
tapando otra vez y el café se hinche
de djente. Qué calentito allí ariento!
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:

como

m'ambezo(aprenc)

turquesco.)

dijo

xamás, «Queriquito».
Por la demananica'

yo.

—Guay
mujer del

su

marido. Y el

,1

recentment

•Catalunya

a

la

; quan

visita deis intellectuals eastellans la seva veu
clogué els parlaments amb paraules mesti
rades de simpatia i cornprensió. Després, vi
sitant les nostres escoles ha formulat obser
vacions favorables a la seva catalanització.

interronip

—

ginables.

deuen
a rnés, les lletres castellanes
Pidal la formulació d'una tesi nacionalista
de l'epica primitiva, i una definitiva eoncep
ció histórica de les gestes cidi•anes amb tot
el que tenen d'arquetípic i de racial.
Resseguir la seva obra fóra una tasca
tan fatigosa com inútil. Inclou els temes
més apassionants de la literatura espanyola,
i la lectura de qualsevol de les seves obres
—més que les nostres paraules—serveix per
a adonar-se de la immensitat de la seva eru
dició.
Aquest home podria coronar amb tota dig
nitat la seva honestíssima vida d'estudi
d'inteligencia amb Patorgament del Premi
Nobel de Literatura, 1931.
GUILLENI DIAZ PLAJA
A más

turcos.

a

dize el xamás—. Esto y esto

pasó

en

No le

mi

casa.

dijo

que había dos

ahogados,

senó

uno.

Y el pobre Yiban, viendo la cara ama
rilla del xamás, le dize :
—No te sigleyis, no te meriquiyis (no
t'amoinis, no t'espantis) por esto. Cuando
s'anpese haser de día yo yo ir a tu caza con
mi azno y iún saco. Lo eincaixo ariento el
vo lo echo a
saco y
la Kamxi (nom d'un

riu).
Ansí lo hizo Yiban por la manana. Tem
se levanta
y va a casa del xamás.
Y lo encaixa a l'un hodja al saco, y en
riba l'azno. Camino del río y lo echa.
Alegre y contenti d'haber ganado diés
grotxes, torna a la maléh a casa el xamás
Y en esto sale la mujer yor4ndo
a cobrar.

gritando.

y

—Qué pasa?—le dize
—Ariba
Tornó !

—Cómo

en

su marido.
la bota está el hodja muerto...

!--grita

el xamás

a

Kiór Yiban—.

No te echates el hodja al río? Cómo es
esto que está ariba?
A Kior por poco se le abre iel otro ojo.
Va a mirar y ve ién la bota el hodja
muerto. Barba preta tenía aquél, barba pre

tiene éste. Y dijo :
—El mismo es! •Cómo tornó?
—Me quieres escuchar, Yiban?—le dize
el xamás—. Mira, manana por la demana
nica lo tomas al muerto y te vas por el
camino de Salman. Entras ariento el kiprú
(pont). Una vez en medio el kiprú miras
abaixo i ariba y después que lo echas al

más—com coneix la
i literária, per a
simpatia envers nosaltres.

No cal dir—a rnés
nostra história

afermar la

seva

a

lingüística
*

*

*

Peró—cal dir-ho tot—¦quan
Pampla envergadura mental

home ateny

un

i la

quantitat

i

abastada pel

qualitat de treball intelectual
prof. Menéndez Pidal,
cal

pas recolzar

no

afecció determinada del seu espe
rit per a remarcar-ne la seva valor.
Les xicotes nord-amerieartes que vénen
cada any més nombroses
a
perfeccionar
llurs estudis hispánics a la Cort de les Espa
nyes, queden una mica desconcertades quan
assisteixen, per primera vegada, a la classe
de don Ramón. (Don Ramón és, per a la
gent universitária, Menéndez Pidal. Al camp
literari, un altre don Ramón éš antonomá
sie : Valle-Inclán. Ambdós parteixen amb el
magnífic Ramón Gómez de la Serna, el cep
se en

pranico

:

una

—

AMIPÁrdtd
•ti
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ELS NOUS MANUA.LS DE

ta

riyo.
—Muy buen consejo—dize Yiban.
—Asperate—dize el xamás—. Na! Toma
sigaro y miras si
tutún (tabac). Hases
l'agua se lo 'stá yevando.

a

un

marido, fur-rioso, enpesó

maldesirlos :
—Hijos de unos •mameserín (pagans)!
Bastardos! Agora verex lo qu'hago llo Tú,
Rabel, se manana vienen estos bastardos
«Queriquito», esto quere disir :
y ti dizen
«Te quero». Les dizes : «Sí, dos queriqui
tos.» Y les dizes que venga el primero a
las cuatro y el segundo a las cuatro y
media.
Y la pobre mujer, viendo que su marido
estaba en gran colera, le dijo :
—Ansí lo haré.
A l'otro día los hodjas ine vinieron :
a

—Cuando que vengamos?
—A las cuatro tú, a las cuatro y me
dia tú.
—Bueno.
Se frotaron las manos y se aleixaron.
Vino el marido presto a caza para ver
si los hodjas estuvieron :
--4Qué? Rahel!
—sí, ya vinieron. Ya les dije lo que

de mi 1 Guay de mi !—gritó la
xamás—. Se murieron 1 Qué be

•

--Arisí lo yo haser.
Y por la manana el Kior Yiban se fué
a la caza del xamás. Tomó al hodja muerto
y lo eneaix6 en el saco. Lo echó ensima
l'asno. Aide!... camino de la Kamxí.
Tres, cuatro horas de camino, por fin vino
al kiprú. Y, una vez en medio el kiprú,
miró abaixo y ariba, no vido a dinguno.
Tomó el saco y lo echó al riyo. Ase un si
garo, cuando l'ostaba ensendiendo con el
un
ojo que tenía vido que por el kenar
(riba) un hodja a corer venía, ensima un
cabayo. Coria y coria. Yiban que vido esto,
deixó l'asno, apanó la baltá (destral) co
rriendo se fué a carxilearlo (a l'encontre).
Y cuando que lo tuvo serca, le da una dada
con
la baltá al cabayo, lo echa abaixo.
Y al hodja le da otra dada y lo mata.
Y lo echa al riyo. Y éste tenía también
barba preta.
—Ah, bastardo ! Tórnati-de! No vas a
tu enriba el cabayo,
tornar más ! Seguro,
yo enriba l'asno, ansí era que tú te ibas
más presto a casa el xamás. Agora vere
mos ! Tórnati-del
Y Yiban tornó a casa el xamás y contó
lo que pasó.
—Bre !—dijo el xamás—. Mozotros te di
mos dos hodjas muertos y tu matates otro.
Ansí que si tu lo dizes por mozotros imo
zotros diremos lo qu'isites tu.
Y Yiban les dijo :
—No vos espanteix. No deré nada.
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Com opinen dues eminents

personqlitats sobre la

COLECCIÓN

ALAVEDRA

Creo

cuantos anhelan
hispánica debieran estimular la

'

que

una

fuerte

y

LABOR
vasta, intensa

y

extensa, cultura

COLECCIÓN LABOR.»
Ramón Pérez de Ayala

Origen de laTuberculosi

e En la COLECCIÓN LABOR abundan los libros excelentes de produc
ción nacional, y no sólo en las materias hispanistas, sino también en las gene
rales, como la astronomía, la zoología, la pedagogía y el derecho.»

Aquesta terrible malaltia és produT
da generalment per contagi i són més
.propenses a adquirir-la les persones
débils. El microbi és a l'aire i en res
pirar passa als pulmons, on, si es
tracta d'una persona débil, es desen
rodia i reprodueix donant lloc a la
malaltia. Per aix6 recomanen els met
ges a totes les persones debils, als ané
mies i convalescents, que prenguin el

Fosfo-Glico-Cola Domenech.

Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal

ha estat

láb (calamitat) nos vino a la cabesa!
—No grites, Rahel, no grites. Avagar,
avagar (calma, calma). Con gritos no se
escapa. lEsperame. Y no salgas di caza
qu'agorica yo vinir.
Y el xamás salió a la maléh de los dju
dios a topar a Kior Yiban (Joan Borni).
Kior Yiban hasta mandados en la maléh
y era muy amigo de djudíos y enemigo de

penas el xamás se
aleixó un poquitico de su casa, que uno de
los hodjas se aserca a la puerta, después
de mirarla un poco le dize
---1Madam1 Queriquito !
La pobre Rahel quedó en las demandas
(estranyada). Y corriendo fué a encaixarse
a
la camareta. Cuando el •odja se aleixó,
salió otra vez al cortijo (pati). En esto s'abre
la puerta. Otro hodja le dise lo mismo :
—Madam! Queriquito!
Un día, dos días, tres días, hasta que a
Rahel se l'escapó la ,pasénsia y se lo dijo
a

a

Sema.

—Queriquito!
—Sí, dos queriquitos.

VIDAL
75 ptes.
90 ptes.
125 ptes.
150 ptes.
'175 ptes.
35 ptes.

:

ahogado !
—Quiso matarlos, padre?

—Te quero.
Bueno. «Te quero». Y los hodjas que
por el camino de la mesquita iban repi
tiendo : «Te quero. Te quero.» Y a fuerza
de tanto repetirlo que les quedó en el meollo
la palabra : «Queriquito». Sí. «Queriquito».
Y para no olvidarsen, l'ascribieron.
Asperaron a l'otro dia para desirle a
Rabel, este era el nombre de la mujer del

=-

Preu: 5 pessetes

hodja dijo

Y Abramico les

•''

—

un

—Sí.
Echa la mano al cuixac (faixa), saca una
bolsa, le da diés parás y le demanda :
—Disme, cómo se dize en djudesmo :
«Te quero»?—(Y estas palabras que dezia

AFRODITA
I A. G. Salesas

djudesmo.

El

tre

Y Rabel, asegún le había encomendado
marido ansí lo hizo. Cuando el xamás
subió ariba, destapó la bota, qué ve !, el
hodja ahogado ! Fué a ver a l'otra, tamién

•

=
=

=
=
=

•

Abramico, que s'está yin
do a l'escola. 1E1 hodja lo yamó.
—Abramico, sabes en turquesco?

¦
...

mujer

deis Ramons gloriosos.) Quedeni una mica
desccancertades. El seu nom s'ha a•nat age
gantant mentre s'endinsaven en Pestudi de
les coses hispániques. Era el ndin insubsti
tuible, por a resoldre els •més intrincats pro
blemes filológi•cs i literaris. De prornpte, dar
rera una taula senzillíssima, amb unes quar
tilles a la má, un home prim, barba grisa,
amb una dolea veu afinada, va donant da
des, notes, detalls. No hi ha el más mínim
gest retbrie. Diu, amb una lleugera inflexió
de veu, coses rninúscules que suposen, per
dl, anys i anys d'una reeerea pacientís
a
sima sobre nailers de documents examinats
amb una monástica precisió.
Prudentíssim, no dóna altres solucions que
les que li ofereixen una garantia indestruc
tibie. Més aviat s'estima més arrenglerar
dades i fitxes comprovants, per tal que cada
espectador pugui bastir-se la teoria. Aquest
procediment amant de les coses exactes, pru
dent i seré és el procedirnent emprat per un
estol de joves investigadors que constituei
el Centre d'Estudis Histórics, una de
xen
les coses más vives i més conscients amb
qué compta l'esperit castellá.
En aixó es diferencia Pida! de Menéndez
y Pelayo, que, una mica romántic, es refiava
enormement de la seva prodigiosa intuició.
Les seves conclusions tenen el doble mérit
d'ésser bastides sobre terrenys menys tre
ballats, i sobre dades més incertes. Peró hi
havia una genialitat creadora damunt d'urna
irnmensa erudició ; i la seva obra restará
per molt temps com a punt de partida.
Menéndez Pidal ens ofereix una més lenta
elaboració de doctrina. Peró, en canvi, ens
presenta totes les garanties de solidesa ima

la His

su

Pasaba por ahí

=
=

..

su

l'Academia de

Per iniciativa de

tória, fervorosament secundada per tots els
centres hispánics de cultura, ha estat dema
nat el Premi Nobel de Literatura, 1931 per

—Cuando el hodja está en la camareta,
yo yo haser ruido y tú le vas a dicir :
«Fuy, que mi marido viene!». Como no
sabrá ande fudjir u dises : «Encaixate aquí.»
Y lo metes ariento la bota. Lo tapas y,
después, a l'otro lo mesmo, lo encaixas
a l'otra bota.

yo.

—Agora verás

..
.¦¦

de Doménech Guansé

a

somrient
—No... Otra cosa no quiso que mojarlos,
apanarlos de la barba y tirarlos a la calle.
Mas se descuidé.
Després continua :

,

=

PIERRE LOUYS:

y

Tothom calla. El Padre és el jutge bon
dados en tots eks litigis de la colJnia.
--Cuála conseja?—'en demana Liclgi, as

el

=
=

es-

arre

un gran silenci.
—En Xumla se mur-rió el xamás del Cal
(sagrista de la Sinagoga) y en toda la siudat
no
se topaba
otro para meterlo a su lugar.
Por fin se topó uno en Rasgrad y al otro
día vino con su famiya enriba d'un arabá
(carro), y la primera caza que topó se en
caixó en ella. Esta caza estaba en la rnaléh
(barri) de los turcos. El xamás se levan
taba tempranico para ir abrir el cal. Y a las
turcos
mesmas horas los hodjas (sacerdots)
se iban a la mesquita. Como la mujer del
xamás lo acompanaba a su marido todas
las mananas hasta la puerta de la calle,
los hodjas echaron ojo a ella y la vieron
qu'era ermosa. Los dos hodjas se miraron
el uno a l'otro, se trabaron las barbas con
la mano como dezir : «Buena está !».
--Como dezirli que la queremos? Eya no
sabe en turquesco i mozotros no sabemos

....

=
=
=
=
=
=

es

comer

consejica.
Es fa
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—La del Kior Yíban..
El vell Baruch agafa la pala, remena un
xic les brases roents i, amb la seva veu
greu i cadenciosa, diu la fórmula de ritual:
—Había de ser un buen de naser. Ca
lladicos, que Moixé v'anpesar a contar la

posa a
---Calladico, tú...—botzina la mare.
Engolírem el te de pressa i acostarem les

=

y

Sap el conte de membria. Cada vegada,
perb, en arribar aquí, demana cuixo.
Baruch, com sempre també, ti res pon

seient-se.
yo la sé—iem crida Se
Acontesió... tala y tala cosa—ti es
riure.

sé,

-Ei ! Yo la

d'alguno,

con

—Agora

en

caza

padre—interromp Raquel—,
la, conseja?

tas

*

Raquel s'atansa al vell Baruch i,
nar-li la tassa de te :
—La conseja del Kior l'iban,

en

1931?

NOBEL

Ramón Menéndez Pidal

m'encomendates. El uno a las cuatro y el
otro a las cuatro y media van a venir.
—Bueno. No perdamos tiempo. Subire
mos estas dos botas ariba y las hincharemos
d'agua que estén apareixadas.
Por fin s'aserca l'hora. El xamás le dize

—Nos encaixaremos en caza de jósef, que
ayer el cunao le mandó del cazal (masia)
dos patos. Echa uno al horno! Vino ya
tiene Samuel y una oya de fijones (fesols).
—La Tuna (el Danubi) está entezada y
están pasando a pie a Rumania. Por si
guro hay más de 25 grados bajo zero.
—Ei
Yo me acuerdo de un frío más
grande ! El vino se entezó en la bota y
no la podíamos abrir hasta Pessah (Pasqua).
Ara és la vella qui diu:
—Te ricuerdas el viejo Nissin? «Yo vide
en
Varna, en tiempo la guerra de Sebas
topol, que se yeló la mar a un quilómetro».
--Ande están aquellos fríos! Agora no
base frío 1 Todo trocó !

el
oferir al lector. I deixar-lo
llenguatge pintoresc, llevant-li el qual
perd molta gracia. Només hem d'advertir
la pronunciació, tingui
al lector que,. per
en

'nada. Vas a
los lobos? L mejor

Tots riuen.

a

precisament

baixar ni
salir a fuera

beber...

a

Barcelona.
arrels
Aquesta gent, «tolerada» entre nosaltres,
per
no s'ha incorporat, perb, al nostre viure
una reserva ben lógica en una raça que fins
Barcelona,
ara ha estat perseguida arreu. A
com
pertot, molts d'ells continuen aquella
vida retreta, exclusivament familiar, que ha
estat la fornal d'on han sortrit els contes fa
mosos.

(pagesos) pueden

mercar

coman

cugiernos

duir-me en llur anibient, va semblar-me in
teressant d'informar els lectors de l'existln
cia i l'aspiració d'una colbnia oriental, cada
dict més nombrosa, que ha posat, sembla,

definitives

puedes

tú

que te

a

PREMI

djudf

Consej
No fa gaire temps que
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EDITORIAL LABOR, S. A.
—Em permeten que

posi aquest

cartellet?

(London Opinion, Londres)

L'arbre de Nadal
estil modem.

en

una

casa

decorada

(Simplícissimus, .N1unic)
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