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Barcelona, dijous, 5 de Marc 1931

La realifat del problema
de Caialunya és el que
fa necessária la seva
solució.
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Cafalunya davant la

Els Dijous
Blanca
declaració mínisferial
Seria

equivocat, pueril

i tot, negar im
als extrems de la declaració mi
nisterial referents al problema dé Catalu
nya. 'Sigui per la catisa que es vulgui, un
govern espanyol ha cregut oportú dirigir-se
al nostre poble prometent-li unes solucions
que tendeixin a l'harmonia de voluntats.
Aquest fet indica un gráu de considerado,
que, políticament, no es té sino amb qtii
frueix d'un cert prestigi. Adhuc, pesat das
que els que prometen,

portancia

mentalment,

són els que tenen el
ritat deis bornes.

cor

robat

a

la vulga

C•aldria no desanimar-se i començar de
; saber confiar ; tenir present les ener
gies del nostre país i la força moral i ma
terial de la nostra causa. Tenim la realitat
a
favor nostre ; per a suprimir el inostre
problema caldria poder suprimir la nostra
terra, el nostre mar i les nostres munta
nyes. Je és una penyora del nostre poder
nou

tingues

sin el propbsit de com,plir,
sempre fóra una mena
d'homenatge, puix hom
es pren la .moléstia d'en
ganyar-nos, i hom n
ganya a qui no conside
es

i
sen•t que dins el Govern
actual hi ha persones tan

poc

afectes a nosaltres
és ara el senyor La
Cierva.
Posades les coses així,
i ens sembla evident que
son aixi, trobem igual
ment exagerades les dues
posicions extremes que
s'iban donat a casa nos
tra, davant d'aquesta de
clareció.
La deis que volen que
es n 'alegrem d 'un a m a
inera
immoderada, i que
s'indignen si algú vol
oposar-hi la mínima ob
jecció. I la deis que
creuen que no solament
no n'hem de fer gens de
cabal, sinó encara reac
cionar-hi en contra, COIT1
si es tractés d'una manio
bra irrisbria i mal inten
cionada.
«Diriem als uns, els que
ho veuen tot massa de
color de rosa, que la de
claració del Govern no
representa més que una
base de negociacions, ofer
ta per un gabinet que ig
El cap del Govern, almirall Aznar
nora, porqué ,ningú no la
pot predir, la compósició
del parlamént vinent ; i d'ella en sortirá, o
que ens prometin solucions favorables dre
no, la possibilitat de discutir decentment
tes i esquerres ; l'ayer obtingut, un cop, la
les bases d'una autonomia, niés o menys
Mancomunitat ; haver resistit satisfactoria
ampla, per a Catalunya. 1 tampoc pot obli
ment Pembranzida del Directori de Primo
dar una persona amb sentit cómú que ja el
de Rivera— el qual, per cert, no va poder
general •Primo de Rivera va fer una decla
triomfar sense haver préviarnent, amb pro
rado. de Govenn en un sentit autonomista. i,
naetenoes, adormit alguns deis nostres ; tan
al cap de quatre o cinc dies, publicava
decisiu era el nostre factor.
famós decret de repressió, éscrit de Cap a
Aquest cop podem fer progressar el nos
peus •contra Catalunya.
tre •let ; i, si no, la cosa no tindrá rnés
Als segons, aquelll que ho vetten tot
significació que aquesta : que encara ens
massa
negre i opinen que el Govern no es
manca un
xk més d'esforç i de constancia.
compromet, en el fons, a res, Os hem de
El tracas d'uns polítics és possible ; el que
fer present que, serripre que eš salvi un
no
ho és, és el de Cataltiiiya.
marge de malfianea, per evitar qué ens
En resum, davant de la declarado mi
féssirn illusions, a la Ilarga amargues, o nisterial creiem que els catalans no poden.'
que, embadalits per promeses; •ábandonés
tenir més qué una actitud : laborar, ca
sim actuacions essencials, no hi ha incon
dascú per la seva banda, per Perifortiment
venient a penare en consideració *alió que
i el prestigi de Catalunya. Les soluciofns
ens
ofereix la deClaració niinisteriál. Es aniran venint, i l'éxit, finés que.d'ells, depén
una
negociado. .E11S senten unes bases, i de nosaltres.
está a, l'ab.ast deis catalans formular-ne unes
altres i oposar-leS a les del Govern. I, en
definitiva, depén molt de l'estere ?pie po
sarem •a .mantenir els nostres punts de vista,
que siguin més o menys ampliades les con
cessionsque,,en. principi, l G•vern anuncia.
A part d'aquests dos grups, resten aquel!,
que, per discrepandes, doctrinals, entenen
que no Poden ati negociar arrib un Poder
desproveit, pel qué fa a ells; d'autoritat.
Cal esperar, doncs, que hi h•agi una Pauto
ritat per á ells legítima, i aleshores ini
ciaran les: négodacions.
Lógicament, 'aquests han d'abstenir•se en
corn
el cas present, • fer els seus pactes
ja han fet •—•-• ainb les forces kin„ 'Pesdeve
nidor. I, per altra banda, no intervenir en
contra d'una cerca de solució.qué, en suma,
consagra, més o menys parcialment, un
principi de Ilibertat que figura en llur pro
grama.
com

•

ara

es

parlem

presenten

—

tema

—

aprópa
—Vosté és el senyor Poti i Sabater,
ritat?

—Sí,

gentáls.
M. B.

•

Un

possible

.Ingenu
d'Ajuntament, quin

•

El que li va meréixer l'Ajuntament de la
dictadura, el coneixem.
Troba un dia el senyor Lahoz a En Mai
nés i aquest li pregunta :
—Qué tal? Com es porta aquesta gent
de la dictadura a la Casa Gran?
Calli, heme ! Ho fan pitjor que vostés.
El senyor Lahoz va ereure que afalagava
En Mainés.
•

Les falses alarmes
A la •Perty•a de l'Ateneu (pordonin
aques
ta anécdota també ha tingut per eseen.ari
la Penya de l'Ateneu), es parla que don

Pere Rahola, allí present, será ciega al
calde de Barcelona.
—Jo, alcalde?—diu l'ex-diputat amb una
.atiténtica sorpresa.
—No en faci cas—intervé, molt serios,
el seu correligionari Josep Pla—. Són ru
mors que fan correr els que tenen. interbs
que'baixi la pesseta.
•

El caíalia de la inanxeía
Mentre l'entrada del senyor Ventosa i
'Calvell al ministeri de Finances va coinci
dir amb la puja de la pesseta, La Ven fu)
deixava de publicar cap dia, en el lloc d'ho
nor que és la .marixeta, la satisfactbria cotit
zació. Tan bon punt la pesseta torna a mos
trar la seva irreprimible tendéncia a la baixa,
la manxeta victoriosa desaparegué •automá

dahUer, Jacinto Venavente, etc.
repro
dueix támbé 'aquella poesia de Maragall, ti

tulada' Oda Infinita.
En el programa de '0,1 parlem els dos
priinerá versos de l'oda ,hi• sÓn escrits aixt :
.

Tinc una e& csmensada
qué no puc acabar 'mai.

L'altre dia, la pesseta torná a pujar i un
redactor de La V eu proposá al director :
—Que ho posem a la marixeta? En Ven
tosa estará contente.
El fu ¦és. que la cotització no va ocupar
aquel] 1loc tan vistent.
—Es que si haguessin seguit aixf—expli
aviat u dirien el catalá de la
cava .algú—,

en un pla-d'optimisme gratuit com si
ja portem darnant el pes rnort d'un pessi
misme elegíac. Per aixb hem combatut, en
aquest artiole 1 sernprel les actituds extre
mes i els nacionalismes superficials que no

Piquiponiana.
Al. senyor iPich i Pon, parlant de les pro
peres eleCcions, li pengert la següent frase :
—Mi.. Estas elecciones llevarárr al Parla,
mento una thayória dispuesta a córrer sobre
el pasado el telón de Aqúiles... (! ! !)
•

pérdua..."

Qui u ho havia de dir, al Diari del Mig.:
dia! A penes acabava de queixar-se que no
baguéssim saludat la seva aparició en pú
blic, nosaltres que ihaviem Ilaneat la noticia
que Pestaven cuin,ant, ja hauriem d'escriu
re-li una necrologia, •si la seva vida hagués
llarga.
Perqué; pobret,

estat prou

puját

ha

al cel

la ten

a

Després d'una
ge.stació .11arguíssima i laboriosa, ha mort
abans d'iniciar la creixença. Corn 'feia ob
un' metge, el jove i desgraciat rota

dra edat de tretze números.

tingut

amagada,

rnolt
les cria
tureS que moren al cap de tres meses. Tot
hom sap, en efecte, que, durant setmanes
seguides, cada dia s'escrivia, componia i
tirava el número. Es a dir, que se rishan
fet més números clandestins qué no, pas de
ha

Ilarga

vida

una

que la

públiea,

com

públics.

Déu l'ha castigaré
El Mig Diori del Dia, encara que petit,
tenia afició a ensenyar les ungles. Ens ha
via sortit bastant agressiu. En el seu últim
número, per •exemple, donava noticia de la
sortida del tercer número setmanal del cliani
del migdiá La Cititat, i feia constar que
aquesta aparició• havia •estranyat d'inespe
rada. 1 el] no sabia la seva mort imminent,
més inesperada encara.
Un paeell d'hores després d'escrita 1/ ga
setilla, el senyor Casabó reunia la redaeció,
els feia saber la matança del diari i com
acorriiadant un dol, donava la má d'un a
un a tots els redactors, encara no ben refets

impressió.

Falta de previsió
El director,•Solervicens' prou va fer tot
possible per salvar el diari, pero En C.a
sebo, esteva ben decidit.
----1Perb, qué dirá la gent? Si ho hagués
sirn sabut abans; hauriem redactat algunl
solts d'avui d'una altra manera—deia el di
rector.
—No ho he avisat expressament—raona
va
En Casabb—perqué així el diari d'avui
tingués el to de sempre.
.haver sortit tretze dies nornés, i
desaparéixer sense avisar...
---Es que vosté—replicava !En Casabb—,
en
l'editorial de presentado del primer nú
mero. ja slavia de deix•ar aquesta porta
oberta...
No va pensar ningú a contestar que d'ha
els redactors ja sliaurien
ver previst aixb,
enrolet amb unes altres •condicions.
el

Supersfíció
Els redactors, de mica en mica, es van
refer i, naturalment, van pensar en qües
.

económiques. Desgraciadament, la me
joria d'ells, no .havent arribat a treballar
tions

dos meses, no
als tretze dies
de vida.

Un d'ells,
seva
co

tenen

pelats

dret

procedent

primera época,

idéncciiues

a

altra

cosa

que el diari ha

es

que

tingut

de La Ciutat en la
dedicava a observar

ta:

—La
t va sortir. en divendres i dia
13, el Diari del Migdia ha arribat a tretze

números..

_mTereo,deixes
n:..

una

altra—van dir-li.

—Quina?

—Que

en

tots dos diaris hi

eres

de

re.

(lactar.

Duhíes
i

Dos senyors parlaven 'del Diari del Alligdia
un
d'ells, segurament per contrastar el

Versefs anónims

pesimisrne de Peltre, argumenta el
tusiasme pel diminut diari anomenant
la Ilarga Ilista de collaboradors.

Un periodista castellá que fa informacions
municipals per a un diari del matí, ha fet

En acabar, l'abre
diu arnb un te cent
per cent
:
—Peró, voleu dir que hi caben?

manxeta...

Tanf parlar del desembarc d'Alhucernas,
encara el /n'Olor es-la per fer.

•

mençar-la!

_

tuat

la collaboració' de •certs tipbgrafs,
no hauria
pogut :ni tan .sois co

Amb

Maragall

ticament.

•

i líferaíura

,Recomanem als amateurs d'impresos di
vertits el programa deis festeigs de S•arit
Medí organitzats per lá «Libertad Graden
se». El programa és enriquit arnb treballs
de signatures de categoria, corn Jacinte Ver

de la
co

mentari hauria suggerit a l'excellent senyor
Lahoz (don Cruz) cap de la Secció d'Elxam

ple?

Esbargíment

més

un

canvi

inglés,

dos botines en los pies,
una
trabilla detrás
y nada más.

tiu

Al Baixador del Passeig de Gracia. Marxa
En Carnbó a Madrid. Autoritats, banqüers
i prohoms i pronois de la Lliga.
El *tinent d'Alcalde, senyor Mainés, cari
didat- regionalista per Vilafranca, s'atansa
al general Despujols i insistéix perqué no
sigui tret de la capital del Penedés un regi
ment que, en virtut d'una moya organització
de Pexércit, ha d'ésser traslladat a un altre
lloc.
present el seu interés en aquest
assurnpte—respon el capita general—, peró
s'haurá de posar d'acord amb el seu collega
senyor Bertran i 1V1usitu, que reclama él re
giment per a Vilanova.
Gest de contrarietat d'En Mainés.
—Bé ! Ja en parlaré a En Ventosa. 'El]
m'ho arranjará.

Don Cruz és

de corte

y cabeza sin gas,

servar

L'es.éalyílitzaoíó d'un regimení

•

als

senyor.

--SóC l'Agulló !

xvi

M. Junoy presidirien, en re
presentació de la Fe, la crema del canonge
Cardó a la plaça de Catalunya. També és
una mica cbmic que els canonges es deixin
confondre pels neocatblics que han de lle
gir la Summa de Sant Tomas en francés.
Certament hi ha uns capellans que es
diuen liberals, perb d'aixb no en cregueu
res.
Tots són iguals. Hi ha, .perb, dues me
nes de capellans i de catblics : els de tipus
Rucabado que cremarien heretges, i els que
desitgen mantenir relacions amb els heret
ges per tal de poder-se insinuar i, finalment,
convertir-los. Aquests darrers estan més
canveirçuts que els prirner; són els que
en les virtuts del proselitisme. Sem
creuen
bla, doncs, molt just• que es doni un marge
de maniobra als titulars liberals. No s'obli
di que Sant Tomas va escriure una Sumrna
per als convençuts i una altra Summa per

ec._

—.No sé si cm coneixerá.e
--No no tinc el gu,ste.

Josep

traje

Un

pipa

"Tan prema.tura

l'Agulló

•

vulgueu, perb cal pensar que si fóssim
cómicvom
al segle
els ex-heretges Josep M. Cap
deviia i

de

En una taula d'un café céntric, l'advo
cat Pou i :Sabater parla •animadament d'elec
cions amb uns .amics i explica les possibi
litats_ que té de sortir diputat.
regionalistes també m'ajudaran
diu—: M'ho ha prorriés l'Agulló.
En aquest moment, .un Concurrent se li

ens

coses

botiga, perqué aquests colors

L'opfimisme

menaria- molt lluny i és
llastima haver-lo de matar en .mitja colum
na.
Direm noniés que fa .realment mata
impressió veure Corn els catblics milaants es
devoren mútuantent'413101 que s'iza finen
tat el neocatolicisme. No hi ha res pitjor
que l'odi teolbgic: Tot aixb és tan

Aquest

—

seva

abraçaven.

l'Estat.
•

.

negre la

'

de l'Estat i que el canonge Cardó cobra de

unes

estan basats en un sentit profund 1 tenae
i que es limiten a pintar de rosa o de

Des de París, acompanyá En Maciá un
redactor de Le Journal, amb la missió ex
presea de fer una (Tónica sobre el viatge.
En sentir aquest periodista, a Portbou,
a
PiEmpalme, a Figueres i tetes les esta
cions, els críts de «Avi 1 Avi !» ami) els
quals era acollit Palustre patrici, va •ano
tar-los al seu carnet ,com a visques—K•cvi
vats»,' escriví.
—No, no és aixó!--11 observa un com
pany nostre, tot explicant-li el veritable sen-.
tit de la paraula.
Al redactor de Le Journal, aquesta ma
nera tan íntima, tan popular, de rebre els
catalans a Maciá, el va emocionar de debo.
I la seva crónica fou escrita girant tota
entorn d'aquest crit
«Avi be -que homes i
dones llençaven «en si, en efecte, llur sang
fos sang del vell simpatic que besavert i

un funcionari de
l'Estat, qué ja
pot ésser catala, que els clergues cobren

*

de

Avil".

gairebé

no

massa enllá ;
eleccions muni
cipals a fer ; després, unes de provincials.
L'opinió, abans de pronunciar-se definiti
vament, tindrá molt de temps per a consi
derar i pesar el que convin:gui, en vista de
les realitats que aniran donant-se.
De tota manera, si no Volem pecar d'il
lusos, ens preparem per a totes les con
tingencies ; AM-me la d'un desengany. I no
solament pel que fa a les prometences del
Govern* presidit pel general Aznar, sitió en
cara
davant les
si es presentél el cas
deis homes de la República.
Seria somier no adonar-se que, tot i
anant de bona fe, els governants espanyols,
quan arribes l'ocasió, poden veure's entre
bancats i deturats per mil obsta.cles, els
uns previsibles.i no •tant els altres.
Pero, llavors, mes, que mai, caldria no
desanimar-se ; 1 el descoratjarnent vindrá
.d'una manera fatal, tant si ens hem si

Pero potser

per

•

—

és

circular aquests .diles darrers per les ofidnes
de l'Asjuntament uns versets dedicats á una
autoritat que segurament els nostrés lectors
s'entretindran a identificar :

,

dedaracions

—

*

No ha arribat encara aquell dia en qué,
segons En Pujols, pel. .sol fet d'ésser cata-.
lans, ens ho trobarem pel mon tot pagat,
perb ens hl anem acostant forga...
Heus aci un simptoma :
De passada a París, tornant de l'exili, el
venerable Francesc Maciá s'hi deturá vint
i-quatre hores, per tal de saludar els arnics.
A l'hotel on s'estatjá, amb les seves es
posa i fila, Pornpliren d'atencions, i, en
acomiadar-se, el propietari li dígué :
—Vol fer-me un favor, coronel?
és possible...
—No pagui. Vosté m'ha honorat la casa.

—

ment,
lern de

*

Tof esa pagaí

—

limita, simple
rebutjar-lo. I par
possibles enganys
desenganys,„tenint pre

ra :

Fa uns quants dies que va produir-se un
incident periodistic sobre el qual 'volts deis
nostres colloboradors es sentien temptats
d'opinar. Ens referim al «ras Cardó». Te
nint en compte que hi havia molta gent de
Sots colors interessada que es tes soroll, ens
va semblar que el millor era no
fer-ne per
qué, no sabreu per qué, actua sempre entre
nosaltres aquella enveja que •preocupava
tant a Maragall i que, quan les circumstan
cíes ho permeten, es manifesta d'una ma
nera bizarre i no dissimula el seu odi a la
intelligIncia, un odi difús que empesta l'at
mosfera. 1 com que crezem que Mossén
Cardó
diguem-li doctor, perqul en potln
cia tots els capellans són doctors, o sigui
pous de ciéncia
és una de les primeres
plomes de Catalunya
i no ens fiquem en
teologies —, no varem voler contribuir a
dar 'carn a la fera.
Perb ara Valer esta liquidat, tan liqui
dat que, fa cinc minuts, acaben de dir-nos
qué el doctor Cardó ja no escriu al Metí. Ja
veurem si aixb és veritat.
Si la seva retirada del Matí és una conse
qüIncia de les declaradions que el canonge
Cardó va fer al no§tre amic Massip, val a
dir que funciona una inquisició que bon pro
fit els faci. Perqué el fet és que la major
part deis clergues de Catalunya. parlen com,
segons la interpretació d'En Massip, va par
lar el doctor Cardó a La Rambla. Es ciar
que En Massip, que devia obbidar que «el
liberalismo es pecado? podia iutver encoi
xinat una mica les
del canonge,
que segurament devien ésser plenes die re
serves, perb el fet és
dit sigui en defensa
d'En Massip—que no hi h ',nones possibles
que salvin el cop que pot rebre un prevere
d'aquest país que es digui republica i so
cialitzant. El que pot ésser veritat a França
o a Alemanya, el que podria dir des de Ber
lín el can.onge Kaas, líder del partit del
Centre Catblic; no pot ésser dit a Barcelona
pér la senzilla raó que a Barcelona, el bisbe

MIRADOR INDISCRET

seu

esolptic

en
tota

•

MIPADDR
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Economia

1 flnances

Un diumenge

Un deis darrers dies de la curta existén
cia del Diari del Migdia, el senyor Damiá
Mateu' ombra vegament protectora del pe
ribdic deis téenics, voltava per la redacció,
i no amagava la seva sorpresa davant del
fet que un diari que es fue al matí hagués
d'escriure's amb les Ibombetes enceses, ne
gligint la Hura del dia, que, com tothom
,sap, és més saludable.
En aquests moments es presenta el direc
tor, senyor Solervicens, i s'entaula una con
versa sobre questions econbmiques relacio
nades amb el Mig Diari.
--Perqué...—diu, En Solervicens ; i agafa
una quartilla sobre la qual escriu una multiplicació d'aquelles que es poden fer de
membria.
El senyor Mateu intervé :
—Per escriure aixte veu?, amb una mica
de paper així (i assenyala la dimensió d'un
polze), n'hi ha ben bé prou.

Trista sort la dels

Itascuts

en

la nostra

época! Avui dia, posats en aquest batre in
cessant de récords, costa qut-sap-lo abastar
l'heroisme. En canvi abans, amb ben poc
d'esforg hom feia figura d'heroi. Deu fer
només mitja dotzena d'anys,. en les vigílies
de. les festes, eren l'adnuració de tothom
uns

xicots

mig

vestits de

cursionista, els quals

pagés, mig

d'ex

travessaven la ciutat

a

La Molina L'APERITIU
—

considerable evolució en la indurnentá
Aquells vestits un xic grotescos deis
primers esquiadors, són ja ben lluny. La
moda els ha anat estilitzant, fins a arribar
als models actuals, completament desean
certants i arbitraris.
El hall de l'estació del Nord, quan s'a
propa l'hora de sortida de tren cap a La
Molina, presenta ben bé l'aspecte d'un «bal
una

ria.

•

Apóleg consolador
El tema de

conversa

tots els medis

en

artístics, per poc nombrosos que fossin; ha
estat el veredicte del concurs de Barcelona

pels
Naturalinent,

artistes.
en l'habitual dinar que els
dissabtes reuneix uná quants .artistes al Co
lon, se'n •arla.
En Labarta, aleshores, explicá aquella his
torieta eoneguda :
En qualsevol ciutat americana, slavia or
ganitzat un concurs d'irnitadors de Charlot
i se n'hi presentaren une •quants. El jurat,
després de deliberar, 'com tot jurat que s'es
timi, en vista deis exercicis deis çoncursants
Un va gua
va començar a repartir premis.
nyar el primer-, un altre el segon, un altre
el tercer, un altre el quart, i així sucoessi
vanient, i va resultar ,que el concursant que
havia quedat en el quart lloc de la classi
ficació, era el mateix Charlie Chaplin.
(Per a millor intelligéncia de l'oportunl
tat de la historieta, fem present als nostres
leetors que Frarneesc Labarta ha obtingut el
quart premi en la classificació del concurs
de Barcelona vista pels seus artistes.)
vista

seus

.

.4.vís

*id

vegin precisats a adreçar-se
peribdics gráfics i els repugni em
prar formules hipbcrites, els recomanem
l'adjectiu usat pel marqués de Foronda en
una
d'aquelles lletres al directer de La
Vanguarcha.
L'ex-director de la nostra Exposició In
Pels que

a

es

certs

ternacional, deia si ferien la mermé de. pu

blicar la. seva defensa «en el ilustrado pe
riódico de su digna dirección».
Aquest ilustrado, adreçat a La Vanguar
dia, és un adjectiu impagable. Fa quedar
bé i no compromet en res.

Il•lusfracíó
Potser sigui el «semanario gráfico de iz
La Calle» el periódic barcelorif que
bat el récord d'illustració. Fidel a la tradi
ció de la seva casa pairal, tradició segons
la qual la lletra menuda fa mal, La Calle
sent una debilitat per les fotografies a pá
gina sencera. En el número darrer en eomp
tárem sis : Maciá, Fernando de los Ríos,
Largo Caballero, Franco, Rada i Queipo
de Llano. Davant les mostres d'un quiosc,
un
badoc deia :
--Aixb és el Popular film de la política.

quierdas

Els
Ni

partís sobre les
el

tres, no
dit que

"

i"

nostre company Planes, ni nosal
ens haurfem pensat mal que haver

al

de

ball

l'Artístic (Chi

va

tot

Barceeena, des del marqués d'Alella a la
dependencia de can Ve3hils», podia molestar
a
aquesta darrera, que, al capdavall, un

cop fora de la botiga, ja deixa d'ésser-ho
del tot i els seus components són tan ciu
tadans com els altres.
Per?) com sigui que la rtombrosa clien
tela de la casa anomenada ha fet bromes
als dependents retraient-los l'assisténcia
l'esmentat .ball, hem de fer constar que el
nostre collaborador, en escriure la frase
transcrita; no va tenir present sino la idea
d'anomenar una casa popular i coneguda ;
i remarcar el carácter democrátic (en el
bon sentit de la paraula) del ball de Car
naval més remareable de Barcelona, i ni
per un rnoment va voler dir «tota» la de
pendéncia
aquesta darrera aclareció va
pels casats o els que tenen compromis).

cos.

El fet és que actualment, el dies de festa
de dues a tres mil persones fan cap a Lá
Molina. Causes del rápid arrelament de l'es
quí entre nosaltres?
Gosaríem apuntar-ne una : haver-se estés
molt entre les noies l'afició a esquiar. En
tenem-nos : de noies esquiadores ja fa temps
que n'hi havia.; volem dir que s'hagi posat
de moda esquiar.
Les noies comengáren, doncs, a fer cap
a
La Molina ; i amb elles i darrera d'elles
una
veritable multitud de xicots perta
nyents a lotes les dasses socials : des de
l'obrer, banyista de Montgat els estius, fins
a l'estudiant sobrerealista estiuejant de Cal
detes, passant per l'excursionista, que, quan
la calor es fa sentir, se'n va a clavar la
tanda a Santa Cristina. Si dones durara
la canícula les •referéncies es troben repar
tides per tot el litoral, en el cru hivern con
vergeixen a les pistes de La Molina, amb
la consegüent des'esperació deis supervivents
deis temps heroks de l'esquí ; quan nemés
eren «quatre gats» i homes sois.
Una altra consequIncia de -la creixent
invasió femenina a La Molina, és la paralle
la creixent incomoditat deis hostes mascu
lins del xalet. Les noies tenen prefexéncia
en l'allotjament.
Cada dia n'hi van •és, i
cada dia van més homes a dormir en les lli
teres del segon pis. Davant d'aquest fet
hem observat com alguns esquiadors mal
humorats panlen a grans crits de la igual
tat deis sexes, es declaren enemics de l'e
mancipació de la dona, etcétera. General
ment veureu, perb, corn els mateixos indi
vidus al cap d'unes hores prenen un gran
plaer a acomboiar alguna neófita per entre
mig de la neu, i tenen un gran interés a
dispensar-li l'ajuda i la protecció que .per
toca al sexe feble...
Un altre dels efectes immediats del con
tacte de la dona amb, els esquís, ha estat
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el xalet el dia que el mal temps els hi obliga.
El xalet de La Molina té la seva llegen
da. O més ben dit, les seves llegendes, car
en
conten per tots els gustos. :Nosaltres po
dem' perd, assegurar que és una casa ho
norabilíssima, en la qual a les onze de la
nit es toca silenci i s'apaga el Ilum. El si
lenci solament és trencat a vegades pels
bromistes del segon pis, on fan cap els es
quiadars de bon humor. A més, gairebé tots
els seus hostes van a missa de vuit, la 'qual
es celebra a la eapella d'allí a la vora. A.
La Molina han tingut lloc, aixó sí, purís
sims enamorarnents, bienes com la neu, que
han tingut la fi que Déu mana ; i fins tot de
vegades un apoteosi de propina, corn és el de
tornar al cap d'un cert temps a La Moli
na amb algun marrec.
A La •Molina es practica el treball inten
siu. Volem dir que s'esquia molt. Fem

aquesta

•

vers
l'estado carregats amb- els esquis
coll. Avui son tants i tants els qui aixó fan,
que nosaltres gairebé creiem que se n'ama
guen, i és per aiXó que els manca temps per
cridar el primer taxi que passa' perqué
els ,porti a ells, motxilla t esquís, de dret a.
l'estado del Nord.
'En l'actualitat els esports de neu esta»
ja a l'ordre del dia. Han entrat ja en
aquesta eategoria la qual hom anomena
moda, que ningú sap ben bé qué és, perb
que tothom es guardará de discutir. I, cal
veure la força de la moda
qu.en engrapa el
nostre jovent ! Xicots i noies s'hi- lliuren
amb tota Pánima, 1, sobretot, amb tot el

TOS
PERQUE COMBATEN LES SEVES
CAUSES:

COMPOSICIG:

Catarros, ronqUeres, angines,

Sucre, llet, 1)., 5 ctgs.; ex
tracte regallssia, 5 ctgs.; ex
tracte diacodi, 2 milg„ exo
tracte medurla Iraca, 3 milg.;
Gomenol, 5 miIg.; sucre men
toanissat, quantitat suficient
per a una pastilla.

laringitis, bronquitis, tubercu
losi pulmonar, asma 1 totes
les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons

Impossible imaginar el coktail
absurd de colors, qualitats i formes. Sué
ters, jerseis, pullóvers, jerseis russos, i la
més variada gamma d'americanes, panta
lons i samarretes. Els caps recoberts amb
gorres, passamuntanyes, i els gorros napo
litans els quals, quari acompanyen aquells
vestits en forma de granota de mecánic, ju
raríeu que l'individu que els
porta, en lloc d'anar a tre
pitjar la neu, va a treballar
les set hores que corresponen
als minaires.
La gr.:TI conquesta de les
noie,s esquiadores són els pan
talons. Fins i tot hi ha qui
sospita si la sobtada afició que
els ha entrat per la neu, no
és sino un pretext per anar
pel món amb pantalons... Ens
guardarem prou bé d'adherir
nos
a suposicions semblants.
Es innegable, perb, que la noia
deis cabells curts odia la fal
dilla. A l'estiu, a la platja 1
en
vestit de bany, havia tro
bát la manera d'anár amb les
carnes lliures.
Ara l'esquí li
ha proporcionat el procedi
ment de deixar també en les
festes hivernenques la 'incó
moda peça a casa...
No gosaríem tampoc con
tradir qui ens assegurés que
el canvi aquest d'indumentá
ria actna directament damunt
l'espera i la moral. Al menys,
la transformado és patent en
els gestos : a una noia en
pantalons li costa molt menys
enoendre una cigarreta. I són
les noies les que en les hores
llargues de tren van d'un
costumé».

compartiment
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Peltre,

Les .persones
Cara de circumstáncies.
que ens dediquem a escriure coses pel teatre
a
intervenir d'una manera directa o indi
recta en les representacions, som una mica
donats a contemplar les coses de la vida
amb unes ulleres relativament teatrals ;
aixb fa que si d'una banda l'escenari i les
comédies i els drames acaben avorrint-nos
terriblement, tot el jóc viu i espontani dels
senyórs i les senyores que van pel earrer i
per les cases partieulars ens fa a estones un
efecte mágic.
1-li ha moments determinats-a la vida en
qué da comedia salta als ulls de tothom
sense necessitat de les ulleres teatrals. Tot
'hom coneix aquests moments i tothom els
ha viscut. En les hores solemnes de la .mort,
per exemple, qualsevol de .nosaltres ha sen
tit la temptació decorativa de representar
un paper de comédia. Pugem a un principal,
la un segon pis o al pis que sigui. Mentre
som dins de l'ascensor, i experimentem la
sensació desagradable de l'asoensor, o si
per casualitat tenim de pujar a peu, en
la forma que sigui l'ascensió, abans de
trucar el timbre fatídic de la casa del mort,
tots nasaltres procurern esborrar les idees
banals del .cervell, i procurem fer allb que
se'n diu una cara de circumstáncies. Es
rnolt possible que pel carrer una noia lleu
gera i metalice com un cascavell ens hagi

remarca

perqué algú podria

creure

que en el inostre incipient espbrt de neu, tot
acaba amb «schawes» i corbates virolades ;
aparells fotográfics i poses interessants.
Ens han assegurat que ádhuc s'esquia amb
més intensitat qué als grans centres de
Suissa, França, etc. L'explicado está en el
fet que en les estacions hivennenques de
moda, l'esquí i el patinatge alternen «amb
el te, el ball i els festeigs. A la nostra Mo
lina en canvi, hom només té el temps just
per esquiar, i per poc que s'entretingui
haurá d'esperar la festa següent per a fe:
sé'» passar les ganes.
A les pistes del nostre Pireneu abunden
practicants brillantíssims. Aquest any, en
el ram de viratges, es fa cada «stembo
guem» i cada «telemark», que podrien molt
ben ésser filmats. Es ciar que també hi ha
molts eeprenents ; perb si aquests són feme
nins en compensado thi ha també molts pro
fessors, que actuen a vegades amb un en
trenament tan
i tan prim, que les lliçons
acostumen a acabar d'esquena a terra.
Tot aixb, naturálment, el dia que hi ha
neu
suficient per a practicar l'esquí. Són
moltes les vegades que hom anuncia en els
diaris que les pistes de La Molina es tro

desagradables, invartablement, s'equivoquen;
i empren sempre la cera menys- adequada
pel mornent.
lEn arribar
La Molina, la gent queda
a

automátkament classificada en tres grups :
els que dinen al menjador del xalet ; els
que slo arreglen a l'habitado., i els que se
la campen per les muntanyes amb la mot
xilla ben proveída, els quals només visiten

de fer exactament com els actors ábans
d'entrar en 'escena. Si gastéssim una aca-'
ramelada capseta de maquillatge com usen
les senyores, procuraríem pintar-nos quatre
ilágrimes, i donar a les própies galtes aquel!
coloret trencat« de la gran tristesa. La ma
nera eom ens treiem el barret i la bufanda,
ja és una prova digna per impressionar el
servei, per() el cop d'efecte teatral d'impor
t'anda, és aquella encaixada trémula, ner
viosa, carregada de pompa i de negror, amb
la má del fin o del germá o d'un parent
qualsevol del difunt. Els parents disposats
acostu
a rebre aquesta mena d'encaixades,
men a tenir unes mans toves i fredes, d'una
infinita tristor. Són mans que de vegades
passen tota la nit en blanc i que han firmat
papers de la «Neotáfia», que són les coses
més vils i més desarrapades que es firmen
al món.
Després del cop d'efecte de l'encaixada,
el boa comediant, si no está molt fort en
retórica i poética acostuma a dir poques
paraules si vol
bé ; la grácia consis
teix a administrar els sospirs, les interjec
cions, i sobretot aquelles mirades «borroses
que no comprometen, i que podriem dir-ne
les mirades de la gran comprensió.
Aquesta comédia de la casa del difunt és
vulgar i es pot dir que gairebé tothom está
obligat a representar-la, almenys, dos o tres
cops a l'any. Hi ha altres comédies més bo
cert talent d'espe
nes que necessiten ja un
cialista. Són les que es fan sobre carn viva,
sempre en defensa i profit de la moral i
de la pau de les famílies.
Totes les cases que s'estimen, acostumen
a tenir xicots que tiren per mal cap, o noies
que s'entesten a festejar amb un ximple o
es •neguen a pendre determinats medica
ments. En aquests casos, les famílies d'una
certa posició i d'arrelats principis acostu
men
a
apellar als remeis morals. ,Sempre
existeix un parent que té més prestigi que
tots els altres, famós .per la seva sertetat,
esquerra, per la seva morali
per la 'seva
tat diamantina, perqué ha estat diputat,
perqué es dedica a acompanyar els senten
clats a mort, donant-los estampetes o co
petes de conyac, perqué de jove va ésser un
gran calavera -i un dia ve anar a Lourdes i
va
veure un rniracle, i des d'aleshores no
més fa que cremar candeles en tots ;els fu
nerals, perqué quan era petit va fer una
décima de Nadal que se'n va parlar molt,
perqué ha tingut malta desgrácia amb els
fills, etc., etc. En totes les famílies, doncs,
hi ha aquest ,bon personatge providencial
que serveix per coses «magnifiques. Per
exemple, un senyor té el fill que fa tres, i
aquest minyó es propassa amb la cuinera
arma un batibull considerable. El «pare calla,
la mare s'aguanta els sospirs. El pare no
es podrá contenir en el moment de l'acusa
ció i la recriminació, o no tindrá prou pit
per trencar un bastó a l'esquena del noi,
.aleshores es va a cercar el parent, el «parent
s'encara amb- el noi plaga, i restableix la
moral. El pare, agrait, de vegades Ii dona
un
puro, i de vegades l'abraça.
Les cases que no tenen un onole per fer
aquest ofici, acostumen a anar a trobar els
eclesiástics. Les ordres religioses posseeixen
exemplars magnIfies per fer aquestes grans
entrades enérgiques en la moral enterbolida
de les joventuts. De vegades usen el truc
de la dolgor o el truc de l'apocalipsi, se
gons la gravetat del cas. Conemen totes les
fiautes patétiques, i fins'porten uns dimonis
a la butxaca amb l'eficácia de l'aspirina.
A mi em diverteixen enormement tots
,aquells grans comediants que actuen dintre
les famílies que s'estimen. Només cm fan.
patir perqué temo que alguna vegada, un

quédar.

ern

prenen llurs companys i ini
cien les bromes.
El tren aquest deis esquia
dors ens fa l'efecte d'un bi
vac. A voltes hem pensat en
uns vagons especials, sense seients, en els
quals hom pogués acampar en terra. Ferien
un
gran efecte. Els esquiadors, perb, ja
fern tots els possibles per bandejar del vagó
l'antipática uniformitat ferroviária. Tothom
circula i gairebé «ningú seu més de cine mi
nuts.
En molts compartiments es formen tertu
lies animadíssimes i s'hi descabdellen fes
teigs rnolt seriosos. En altres, excursionistes
menys sentimentals improvisen un restau
rant, amh intercanyi de queviures i delica
des apreciacions de gust, pronunciades en
vau
alta. 1 en d'altres compartiments, es
quiadors encara molt menys sentimentals
organitzen cada partida de joc, més o menys
prohibit, capaç d'engrescar n'orne més mo
rigerat. Qité ha de fer la joventut, en les
quatre hores llarguíssimes que tarden els
trens del Noed per a cobrir el trajecte Bar
celona-La Molina?
De vegades es produeix en els vagons una
unanimitat absoluta de passatemps. Aix6 és
quan es parla de fixacions i de ceres, tema
de conversa únic i inexhaurible. De cap a
cap de tren van i vénen opinions, consells i
els esquiadors
marques. Tota la ciéncia
experimentats la constitueixen els coneixe
fixa
ments sobre aquestes dues matéries
cions i ceres. Elles són també la preocupació
del neófite el qual es trenca el cap, i no pot
diSsimular la seva admirado per les delica
des operacions que els gats vells fan al des
sota dels esquís. Una cera especial per a
pujar ; una altra per a baixar ; una altra
per a la neu caiguda de poc i una «altra
per a la qüe ha començat a gelar.
bres aprenents, davatnt d'aquestes manipu
lacions complicades, passen uns mornents

'una
esgarrifança sense conseqüén
eles, és molt possible que en un quiose
.atrapat un" periódic nudista, o hágim
contemplat un aparador- pie de préssecs i de
pinyes d'América.
Malgrat els antecedents que no predispo.
.sen, nosaltres, a l'elcala del difunt, hem

prodUit

ben

condicioris immillorables per a es
en arribar allí els expedicionaris
les malediccions a l'optimisme
comercial deis senyors del xalet de La Mo
lina. En aquests dies fallats, tothom es
dedica a «fer pista». Els voltants del xalet
son un formiguer. Hern ha d'anar amb
peus... volem dir amb esquís de plom, per
no
sofrir les conseqüénetes d'algun neófit
esverat, el qual prectsament en el dia aquell
es sent
«campionissimo» i és el .qui amb
més gran espectacle es dol'de la manca de
primera materia.
Encara en dies així, als esquiadors els
queda el recurs de pendre el sol. El pitjor
són els dies núvols, en qué bufa el torb, i
que el xalet és petit per a encabir l'enorme
massa de persones i atuells que s'hi concen
tren. Son molts, especialment els debutants,
els qui després d'un dia així, es prometen
que no és fácil que mal més a La Molina
els prenguin per altres...
Peró a l'esquiador, com a l'excursionista
al cegador, la muntanya li ha encomanat
un xic de tartarinisme. Si només que en el
tren de retorn i després d'un dia nul, ja es
conten mútuament un seguit de gestes, qué
no explicaran
demá als companys d'ofictna,
futbolistes passius, i a les amigues, cine
mátiques i sedentáries? I el diumenge se
güent, a tornar-hl com si tal cosa. Uns es
quís son un parell de rails que menen al
seu
propietari a La Molina, passi el que
en

quiare. i
prodiguen

.

pél interior,

passi.

ANDREU A. ARTIS

FEU FER

un

estornut

ELS VOSTRES GRAVATS EN

Unió de

o

una

agulla

ma

liciosament co•locada en la cadira on seuen,
no els destrueixi la combinada pompa de la
seva delicadíssima
imbecillitat.
josEr MARIA DE SAGARRA
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l'acord naval franco
primera

hora del matí del día 23 de
cop de teléfon va posar en rnovi
ment tot l'alt personal del Quai d'Orsay, el
ministeri francés d'Afers estrangers. Tele
fonaven de Londres des del Foreign Office,
el ministeri anglés d'Afers estrangers, que
el Govern británic havia decidit que dos mi
nistres sortissin immediatament cap a París
i Roma per tal d'intentar si podia arribar
se a un acord entre
Franea i Italia sobre la
qüestió naval. Els ministres que havien
d'ernpendre aquesta gestió eren, com pot
A

febrer,

un

-

îtali

el pressupost Italia no podria
el pressupost francés.
:Entretant, després de les negociacions de
Mr. Gibson, arnbaixador deis lEstats Units
Bruselles, negociacions que si no han do
nat cap resultat visible han preparat el ter
reny, començaven unes negociacions direc
tes .entre l'expert angles, Mr. Craigic, i
l'expert francés, M. Massigli. I tampoc
semblava que es fes molt camí, encara que
França s'acontentava demanant només unes
167,000 tones de superioritat sobre Italia.
ments

igualar

navals,
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Les reines de bellesa

Mirani
lora

•

Circumstáncies especiáls m'han collocat
un bon
lloc d'observació per tal de poder
presenciar el curiós tripijoe ocorregut arnb
motiu de la recent ,elecció de la Reina de
les Dependentes de Barcelona. Váreig ésser
dels que férem la tria de la primera reina,
que ens sortí falsa, i dels que dissabte pas
sat elegírem la nova sobirana, i no tindré
cap inconvenient a intervenir la setmana
entrant en la proclamació d'una tercera rei

cutib:e i bonica

na, si el eas, improbable, es presenta.
Dic aixe per demostrar que, en principi,

El 'cronista brillant es colloca davant de
la reina amb un aire condeseendent de pro

en

El pehceler del reí
Comencem per declarar que el que conta
aquesta anécdota és un escritor

Don Marquis, amb el qual travem coneixe
ment per primera vegada en aquesta oca
sió. I després
deixem-li la paraula :
«M'estava a l'hotel, amb el teléfon a la
met, esperant que a la central es tornessin a
equivocar, quan vaig sorpendre una conver
sa que cm va cridar l'atenció.
Era un diá
leg entre dues persones, una de les quals
parlava autoritáriament i l'altra u responia
amb obsequiositat. La primera feia una int
portant comanda de peix. Ent vaig entrete
nir apuntant-la en un. paper. El peix havia
d'ésser lliurat a les onze en punt al Bucking
ham Palace. A tres quarts d'onze, vaig creu
re'm obligat a interessar-me per un encár
rec
que tant afectava la familia real i,
com que en la conversa sorpresa' havia sen
tit el nom del proveidor de peix, el vaig cri
dar per teléfon : «I qué, aquest peix que he
fet demanai?
vaig dir, recitant-li la !lis
ta apuntada al
aper—. Encara no ha arri
bat: Esteu parlant amb el rei. On és el peix?
Es que !'he de venir a buscar jo mateix a
casa vostra?»
En aquest moment vaig sen
tir un soroll com d'una caiguda. Evident
ment, el peixeter del rei s'havia desmaiat.»

com

sol. Com

un

providencia,

a

primera

hom la féu seure en aquell tren
del Romea que surt en totes les obres d'En
Bonavia ; després vingueren els fotegrafs,
els quals feren una desposa incalculable de

magnesi

;
després els aplaudiments, les
flors, l'abric de pchs i els periodistes de l'in
terviu.
*

*

*

Eleccions presidencials
A Alemanyct es
elecció presidencial.

preocupen de la futura
Hindenburg fou elegit

1925, per set.anys, i

en

com

que el Presi

s'elegeix per plebiscit, els candidats
s'han de buscar amb temps.
La dreta havia pensat en el general
Seckt, perb els seus debuts polítics no han
estat afortunats. Per aixó es pensa en la
dent

Una amenaça de guerra
suposar-se, el d'Afers estrangers, Mr. Hen
derson i el Primer lord de l'Almirallat o
sigui el ministre de Marina, Mi-. Alexander.
M. Briand va avisar el ministre de Ma
rina francés M. Dumond, i al cap de poc
el Quai
contestava al Foreign Of
fice que esperava la visita deis dos minis
tres británics.
A les r x del matí, els senyors Henderson
i Alexander sortien cap a París i a les sis de
la tarda eren al Quai d'Orsay i començaven
les negociacions sobre el problema naval.
Al cap de dos o tres dies s'havia arribat
un
acord de principi entre A-nglaterra i
a
França. .Els dos ministres anglesos sortiren
cap a Roma per tal d'obtenir l'adhesió del
Govern italiá a l'acord. N'hi ha hagut prou
amb una estada d'uns quants dies a Roma
per aconseguir un acord de principi amb el
Govenn feixista i
de març els dos mi
nistres anglesos tornaven ésser a París, en
s'han estat un dia a fi de poder donar
compte al Govern francés de l'acord de
Roma.
Si la decisió del Govern británic fou una
sorpresa, més ha sorprés encara la rapideta
amb qué s'ha portat a terme la solució d'un
acord que s'ha cercat inútilment durant
molt temps.
Durant la Conferencia naval de Londres,
a
la qual assistiren les cinc grans poten
cies navals, Anglaterra, els iEstats Unas, el
Japó, França i Italia no fou possible fer
arribar a un acord els governs de París i
Roma. Tothom recordará que Italia exi
gia la paritat naval amb França. Italia alle
gaya que tá una població igual a la de
França, una gran extensió de costa a de
fensar i l'obligació de vetllar per la segure
tat de
les comunicacions rnarítimes, pro
blema ásencial en un país que s'aprovisiona
per via marítima. La raó suprema—raó de
prestigi
era
que no podia tolerar que
mediterránia pogués su
una altra potencia

d'drsay

—

armaments. França contestava
que el tonatge d'una flota ha d'estar en re
lació directa amb les necessitats que ha de
satisfer. Allegava França que la metrópolis.
té sortida a dues mars, que té l'obligació de
defensar l'imperi africá, territori que tam
bé es banyat per dos .mars, i, finalment, que
té colenies a totes les parts del món, a l'Ex
Pacífic. A l'época de les
trem Orient i al
negociacions de Londres, França demanava

perar-la

en

sobre Italia d'unes
haver-hi manera
d'arribar a un acord, i alomes signaren el
Pacte de Londres les tres grans potencies
navals, Anglaterra, els Estats Units i el
Japó. El desacord va empajorar les rela
cions entre Italia i IFrança.
No obstant feia un quant temps que s'ha
via observat que la premsa feixista no feia
soroll en parlar de la qüestió naval. Es deia
que el Duce desitjava arribar a un acord i
que en el cas d'una competencia d'arma
una

superioritat global

240,000

tones.
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Finalment, la imminéncia del debat de

la
Cambra francesa sobre el pressupost de Ma
rina, en el qual havia de figurar la part del
programa naval corresponent al prexim
exercici, ha decidit el Govern anglés a in
tervenir rápidament. Si no s'hagués presea
tat aquesta circumstáncia també hauria cal
gut resoldre l'afer abans de la reunió de la
Conferencia del desarmament, fixada per a
començaments de l'any vinent. Peró el pro
grama naval francés era susceptible d'alte
rar l'equilibri marítim actual i de
compro
metre greument el Tractat de Londres. En
aquest Tractat hi ha una cláusula de sal
vaguarda que permet a Anglaterr"a d'-acti
var les
construccions naval& en el cas que

reelecció del vell mariscal.
a

En la recent Exposició Agrícola celebrada
Berlín, el diputat Wege saluda Hinden

burg amb aquestes paraules «Tenim
Jernia esperança que, pel major bé de
:

la
la

patria alemanya, seguireu cap d'Estat durant
llarg temps.»
Mahraun, gran mestre de l'Ordre de la
Jove Alemanya, encara va més lluny : pro
posa, senzillament, que Hindemburg sigui
president vitalici, idea que fins no és mal
els medis republicans ; un líder
republicá troba que la reelecció no té res
d'antidernocrátic, i cita l'exemple de Txe
acollicki

en

coeslováqutia proclamant Masaryk president
per tota la vida.
Els murris, perd, no
s'estan de pensar

les potencies europees arribin a un cert punt
que com que el mariscal Hindenburg és tan
en
la cursa d'armaments.
vell...
Des d'un punt de vista técnic, la qüestió
era
encara més
aguda i urgent. En el pro
La sorpresa
grama naval francés hi figurava un cuiras
sat
de 23,000 tones destinat a contrarrestar
el creuer alemany «Almirall Sheer», vaixell
El 18 d'aquest mes s'escau l'aniversari
del naixement del mariscal Pilsudski. El
de ro,000 tones, pere tan rápid que en opi
president del Consell polonés, per tal de re
nió de l'almirall francés Docteur, cap creuer
tre-li un homenatge nacional, ha fet impri
de França •odria combatre contra el!. L'Al
mir. cinc milions de postals amb el retrat
mirallat anglés va sospitar que un ereuer de
i una curta biografía del dictador. Ouatre
23,000 tones, superior en velocitat a l'«Al
miran Seer» podria comprometre tot el me
milions d'aquestes postals seran reparats en
tre la quitxalla de les escoles de Poldnia, i
canisme de la flota británica i adhuc superar
ils dreadnoughts de 35,000 tones. Per altra el milió restant entre la de les escoles polo
part les construccions auxiliars de 7,500
neses de l'estranger. Només caldrá firmar
tones que anava a empendre França amb
les, posar-hi un segell i trametre-les al ma
riscal.
l'excusa de respondre als «exploratori» ita
—Será una .manifestació d'adhesió com no
lians també Odien superar els vaixells bri
se n'ha vist mai cap
declara el coronel
tánics d'igual tonatge. I s'•nunciava ja que
.Slazvek.
Italia respondria al projecte francés de cons
truir un vaixell de 23,000 tones votant uns
El ministre de Comunicacions ha rebut
crédits per a un vaixell superior en tonatge del Govern indicacions precises per al trans
port d'aquesta voluminosa correspondlncia.
i armament, i potser en velocitat.
El bo del cas és que amb aixd de les pos
La qüestió era, dones,. urgent. El Govern
tals
que en parla tota la premsa polonesa
británic que tant ha parlat del desarma
ment, havia de donar un exemple práctic
es vol
donar una agradable sorpresa al
mariscal.
evitant a la vegada unes construceions na
vals que podrien alterar notablement un
pressupost ja prou carregat.
La
de ?redel*
Grácies a la mediació deil Govern labo
rista s'ha arribat a un acord que, en el mo
Mentre als cinemes de les barriades pa
ment d'entrar aquest número en máquina,
pulars de Berlín cada projecció del film na
sembla que es basa en la renúncia per part
cionalista, El concert de flautes de Sans
d'Italia a la paritat naval i en la conoessió
Souçi, provoca manifestacions dels pacifis
a França d'un
rnarge de superioritat de 15o
tes, vet aquí que s'anuncia que la mateixa
mil tones, xifra insignificant si es té compte
flauta de Frederic el Gran está en venda.
que les necessitats marítimes de França
El seu propietari, el príncep Friedrich Leo
són molt superiors a les d'Italia.
pold de Hohenzollern, es vol desfer de tot
Hauria estat molt desitjable que aquest
un seguit de records histbrics que guarda en
acord hagués resolt la qüestió mediterránia.
el seu castell de Glienicke, prop de Pots
Sembla que la fin-alitat del pacte només té
dam ; el .més important deis objectes de la
per objecte regular les construccions navals
collecció sembla que és la famosa flauta.
lins a l'any 1936 i obtenir immediatament
El segon dia de la subhasta, ordres supe
l'adhesió d'Italia i França al Tractat de
riors feren retirar la flauta, es diu que per
Londres. Hauria estat molt eonvenient que
intervenció de l'ex-káiser. Segons altres
l'acord resolgués el problema mediterrani.
nzors,
el kronprinz havia fet amenaçar el
Pere Mr. Henderson ha dit ben elararnent
príncep Friedrich Leopold amb l'assalt de
que en les negociacions ningú no va parlar
la sala de vendes pels Cascos cl'Acer, si go
de cap pacte Mediterrani.
saya desfer-se
d'un record del seu besavi.
Després d'Anglaterra, França i Italia, el També es fa córrer que l'ex-káiser
havia
pacte mediterrani interessa a Espanya. Si
ofert 2,000 mares per la flauta, suma ben
s'hagués parlat d'un -pacte entre les tres ridícula, més si és veritat que la Metro po..
potencies i Espanya no hagués sabut exigir litan Opera de Nova York estava disposada
un .acord entre
quatre, o sigui fer-se invi
20,000 dólars.
tar, haurfem fet el paper més trist de la a pagar-ne qiiestió
encara no
está arreglada,
Perd
la
vida. Es evident que tot el que es faci a
i sembla que no ho estará frins que sigui
espatlles d'Espanya, si no ha de perjudicar
closa la subhasta. Naturalment, el princep
la directament, no ha de contribuir ,almenys
Friedrich Leopold está convençut que vint
a
augmentar el seu prestigi.
mil ddlars a la butxaca valen més que una
La intervenció d'Espanya hauria permés
flauta dintre una vitrina.
d'aelarir si existeix aquell pacte secret,
del qual s'ha parlat tant, entre iEspanya i
Italia. La qüestió ens interessa directament.
Un pacte d'aquesta naturalesa ETIS podria
arrossegar a una guerra. I evadint el pro
blema també podríem perdre .Mahó. En fi :
no
som pas -nosaltres els que hem de donar
consells de diplomacia naval a un Govern
presida per un almirall, pere consti que tot
fa pensar que Espanya no sap aprofitar mai
les oportunitats per intervenir en la política
europea, i que aquesta vegada, encara que
només es tractés d'una •imitació d'arma
ments entre França i Italia, Espanya sem
bla que .havia de tenir un cert interés a
seguir la qüestió molt de iprop, a intervenir,
Diplornáticament estem
a no ésser oblidada.
inferioritat manifesta al costat de
en
una
qualsevol país 'halca.nic. La política d'isola
ment ens ha anat ofegant.
Acontentem-nos pensant que ha estat re
solt el confliete més perillós de la política
(La Conferincia del Desarmament es cele
europea. Les possibilitats d'una guerra sem
brá a Sant Sebastiá.—Els diaris.)
bla que s'allunyen cada dia grácies a la po
lítica de les negociaeions directes i perso
Sant Sebastiá.—Només et falten les me
nals inaugurada de la guerra enga.
ves fletxes!
V.
(Guerin meschino, Milá)
o

organíízada

—

—

'

—

flauía

-

El jurat de la reina de les

simpaties
decanten per aquesta
festes, petites fires de la vanitat i
homenatge popular
la bellesa. Aquesta
simpatia, peró,
domina fins al punt
de privar-me de veure la part, diguem-ne poc
feliç, d'aquesta llei de festivals. Con-i
les monarquies de debe, el tron de les efí
reines de bellesa s'aguanta sobre
terreny encatifat de decepcions, de petits
drames, de vulgaritat i ,fins de Ilágrjmes.
les

meves

mena

es

de

a

no

em

en

meres

un

*

*

*

Aquests concursos han tingut la virtut de
fer florir, automáticament, dos generes de
literatura. Un,' el deis escriptors solemnes,
els quals en tractar aquest tema es veuen
obligats a treure la caixa deis trons de la
moral i de les virtuts brillants. L'altre, el
deis cronistes rabiosament brillants, mani
puladors de les floretes tristes d'un estil pie
de Ilustrina, que fan les delícies deis clients
més conspicus de la literatura de barberia,
de cirabotes i de sala d'espera de dentista.
Jo no sabria dir quin dels dos generes
m'agrada menys. El deis burots de la moral
té, si més no, el ,merit de limitar-se a apa
réixer en unes fulles que entre moltes vir
tuts no tenen, precisament, la de la popula
ritat. ,En canvi, les cróniques deis periodis
tes brillantíssims us persegueixen pertot ar
reu, amb una constancia digna de millor
causa.

Arriba un moment que us arribeu a creu
que tota la faramalla de les reines de
bellesa, els seus somriures i els seus som
nis d'ésser vedettes de Hollywood, formen

dependentes

en

funeiions

tecció. Com aquell qui no diu res, ti pas
seja per davant dels ulls el programa de
meravelles que han de sortir d'aquella con
versa.
La reina sol estar positivament es
verada i, en aquest punt dok, el periodista li
pregunta «qué ha sentit en el moment que
l'han

proclamada».

L'experiencia

demostra que en aquest mo
de bellesa no sen
ten absolutament res. Almenys, no ;n'hi ha
hagut mai cap que respongués satisfactória
ment a la pregunta. Aleshores, el periodis
ta insisteix amb un to de confessor que es
fa cárrec de tot.
—?Emoción? ?Ganas de llorar? ?O de
reir?
La reina s'agafa a aquest salvavides i
diu que ho ha sentit tot a la vegada. 1 el
periodista va desembolicant la troca dé l'in
terviu. El cinema, el promes, les lectures
ment

histeric, les reines

preferides...

Feina inútil. Les reines de bellesa ja fan
prou amb ésser boniques perqué encara horn
els reclami opinions sobre la vida. Jo pro
posaria un interviu standard, el qual no
cree
que cap reina es negus a signar. Al
trament, les coses ja van una mica així.
Mentre no canvii el periodista que les inter
roga, tetes- les belleses pensen igual. Per
qué, a cepia de repetir el tema, el cronista

brillantíssim assimila d'una manera
m.ant la mentalitat de les reines.
*

*

alar

*

re

part d'una fabulosa organització privada de
les revistes en rotogravat. Hi ha motius per
sospitar que sense la premsa gráfica i sense
les frases olieses que parlen de la tez more
na, de los ojos negros como azabache i deis
inevitables aVeciocho abriles, la moda de les
belleses oficials optaria per evaporar-se en
un
núvol de grisor i d'indiferencia.
*

*

*

Després,

hi ha la família de les reines.
unes mares
i mis germans que
viuen uns moments d'una emoció sois com
parable a la del dia de la primera cornunió.
Els pares de les reines salen ésser uns se
nyors tristes que no s'atreveixen a exhibir
Ilur gloriosa complicitat amb la festa que
es celebra.
En canvi, les mares ploren amb
un ull i amb un altre riuen i es deixen feli
citar copiosament per uns joves d'alió Inés
simpátics. Els germans sen els que fan el

Uns pares,

paper més incómode del festival. Tenen la
sensació que la part d'enhorabona que els
pertoca és d'una legitimitat ben dubtosa.
Pressenten que el feliç esdeveniment contri,.
buirá a esborrar, per una temporada, Ilur
personalitat en el si de la familia.
I no parlem de les noies deoebudes que
s'havien, fet la illusió que serien elles les
que sortirien fotografiades a Estampa.

Va resultar que la Reina de les depen
dentes que fou elegida el di,marts de Car
naval, no era dependenta, no es deia el norn
que havia declarat i no diré que l'endemá
els resultés lletja, perqué aixó seria extre
mar
la nota. Aquestes irregularitats foren
considerad-es suficients per desposseir-la del
cárrec. Hom li lleva la corona, les senyo
retes de la Cort d'amor li Ilençaren els rams

JOSEP MARTA PLANES

als peus i la comissió organitzadora 1"obli
gá a tornar un abric de pchs que era el
distinta' més evident de la seva reialesa.
Entre bornes, un drama d'aquest ordre.sol'
acabar, de vegades, amb una revolueió. En
tre dones, el perill és molt més gros. Esgar
rifa només de pensar el tema de conversa
que ab(?) proporciona a les nombrosíssirnes
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El fet és que dissabte passat várern ele
gir una altra reina. Una dependenta indis
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Ulls que

Ha entrar al cosidor senst. que ella se
n'adonés, i la sobta pensativa, l'esperit áb
sent de la tasca frívola en qué ~reté les
inans. El capen a la má, dubta si cridar-la
o ánar-se'n sense interrompre la seva .diva
gació. Opta per sorpendre-la d'esquena 1,
sense avís, besar-la a la nuca.
e-Lluts !
—Oh, no, mamá, sóc jo.
L'equivocado les fa so,mriure totes dues.
Dos somriures ben dissemblants, •erb. Hi
ha en el de la mere la confusió de no ha
ver sabut
identificar a cegues. aquella be
sada. El d'Amélia ha tingut tres fases : ha
començat amb un enriolament victoriós.
Després l'ha enterbolit el pudor d'h*av.er sor
prés una intimitat paternal. Una indulgén
el
eta per aquest innocent esplai ha revifat
somriure que s'esvaia ja.
•

un

moment

a

veure

li fa alit.
Després d'una pausa :
—I tu, mamá, ino vas a cal metge, avui?
Per qué? Fiel de tenir-ti compte. L'altre
dia mateix, la Rosés ern va explicar que el
seu oncle tarribé en va tenir un d'abscés,
lErnestina la deixa que treni el seu xer
róteig. Un instant l'ha burxat la sospita
d'un fingirnent, perb tot seguit se l'ha allu
nyada. No. Amélia té setze •nys, perb' és
ben .ingénua ; cap enamorament, encara, no
interromp entre elles aquesta cordialitat,
aquesta relació tan confiada que mou els
transeünts a imaginar-les gerrnanes i a ge
lentejar de vegades la que pren,en per ger
mana gran.
—Jo, de tu, aniria a consultar el metge
dels Rosés. Ells en van quedar tan con
tents... No m'escoltes, mamá? Estás tota
capficada, avui.
Ennestina se l'ha mirada amb úna vaga
recanga i acaba per 'desviar els ulls.
—Qué et passa? M'alarmes tota ; per qué
no m'ho
vols dir? Si no et trobes té...
Tan pueril, tan ocellívola 1, ensems, tan
«dona gran»... I aquesta escena a afrontar,
que tant 11 dol ! Si pogués, alinenys, ima
ginar quina será la seva reacció... L'ha po
sada al mó:n, l'ha pujada al seu costat en
una intimitat sense reserva, i ara,
de sobte,
s'adona que en el cos de sa fila
anat
formant una altra dona,. que deu tenir unes
idees prbpies, unes sensacions prbpies...
—Justament, Amélia, dies ha que volia
flan

parlar-te.
La torbació
ment. Per
parla amb

•

se

li resol

en

un

veure=hí

comencen a
JOAN

Confe ínédif de
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ennuega

dissimular-la, reprén la labor i
una veu_lenta,
l'esguard Ilurtyá.

—No Voldria que poguessis suposar-hi en
gany. Res d'aixb. Es ben cert que a la pri
merla tant el teu pare com jo várem creure
en un abscés. Era tan imprevist, tan ines
perat, coinprens? T'ho asseguro. Després...
el metge ens va desenganyar. Ja pots ima
ginar-te, dones...
Amélia s'ha •costat més a ella, li ha en

llaçat el coll

amb el

braç

MINGUEZ

i la mira sollf

cita.

—Mamá, no entenc bé qué vols dir,
Aleshores, ella, puntuant els mots :
--Villa meya,

significa

que tindrás...

un

germanet. O una germaneta, 'potser.
—Tu, mamá?
S'ha incorporat i, d'instint, s'ha allunyat
d'ella. Ha estat una revelació tan brusca,
que només ha pogut formular .aquests dos
se li aglopen
impossible ;

alhora
arriba
a .expérimentar sinó, damunt de la sorpresa,
una engoixa que
un sentinient dolorós, com
clou la gola.
--U.s estimo tant a tots, Amélia 1 Res no
ha de canviar entre nosaltres. Uth petitó
ajuntará més encara. Oi que també
ens
l'estimarás? Em promets que l'estirnarás,
filleta meya?
La neia ha enrogit. Unes ganes de san
glotar la convulsionen. Lentancient, els ulls
a
terca, es dirigeix a la porta sense dir
mots. Tantes sensacions

que la reflexió li és

no

mot.

Un accent suplicant :
—Amélia!
Peró ella ja és foca. Ernestina •l'ha del
xada .marxar sense valer-se de l'ascerellent
maternal ; no submissió vega, ans compren
sió afectuosa era el que ella anhelava d'Amé
lia. Més : aquest..cop de porta no fa .sinó
accentuar el sentiment de culpabilitat que
setmanes ha :la turrnenta. No ella no tenia
dret a aquesta maternitat tárdana '• és un
tort involuntari, amb moltes justificacions,
perb un tort.Sense explicar-se-la lógicament,
adrnet la reacció dé la seva filia. La prbpia
feminitaf li fa acatar aquest veredicte mut.
Aixb la té apesarada. Perqué d'ença que
s'ha sentiteestatge d'una nova vida, la seva
tendresa per a Amélia no ha fet més que
créixer, en compte de sostreure'n la part que
correspon al nonat. El seu món afectiu ha
esdevingut illimitat, sense fita. Tota ella és
sentimlelt, tota ella vibració amorosa pel ma
rit, per la filla, pel que yindrá. Lluny de
sofrir enuig per aquest asserviment, per
aquestá victbria masculina que la conoepció
suposa, la penetra una tendra gratitud pel
marit que, amb l'embarás, ha fet palesa la
joventut corporal 'd'ella. No sois als ulls
deis estranys, sinó als propis, aquesta meter
nitat consagra Ilur mútua passió. Es sent
com
un fruiterar assaonat, en plena espo
itera, al qual escau encare l'expectació del
pervenir i no la platitud d'una vellesa tota
prevista. Joia, en un mot, joia de sentir-se
prou bella encara per a encendre el desig
i prou forta per a fer-lo fructífer...
,

*

*

*

Amélia no sabria dir com ha sortit de
casa. Una visió térbola 11 entelava els ulls,
i ha travessat el carrer d'esma, sense parar
ment als avisos del tráfit. La prbpia inde
fensió•l'he protegida. Cap conductor no Ola

atrevit a increpar-la, cap .cotxe a malmetre
la. I ella avenga carrer amunt, sense .poder
analitzar la ,seva torbació, sense, poder re
dreçar el meandre deis seusssentinientá. An
goixa només, i una viva pruija als ulls,
que
el plor.
La seva infáncia havia decorregut en
aquella atmosfera de nina .preciosa de les
Ilers deis unigénits. Com que els seus ca
pricis foren sempre enraonats, mal no la
contrariá cap refús ; per aix6, en arribar a
l'adólescéneia,
seva actitud enfront ere la
vida fou 'd'un optimisme orfebnic. I .aqueS
ta primera decepció basta' per a ésforidrar
ho tot.
Havia estat tan dólç de monopolitzar l'a
fecte .déls Pares, de sentir-se centre de gra
vitació. del .món familiar ! Una veu mes
quina; dintre seu, 11 delata els perills .d'a
questa :Intrusió, la minva d'afecte que per
a
ella en' resultará. -L'infant és abassega
•dor ; .rafant vol dir tendresa, carteles, solli
citúd. -constatnt...
li
En adonar-se del seu egoisme,
desviá el tomb deis retrets. No, cap animad
versió contra l'innocent ; sols la contrarie
tat de veure dissipada la diafanitat
lEntre ells tres, fins ara tot havia estat
simple, piar. Si mal la imaginació la dugué
a maliciar una relació sexual entre e•s seus
•progenitors, se l'havia esquivada sempre.
Ara ja no podria, hi haurta .aquell nou-vin
gut per á recalcar-ne l'evidéricia. Tot d'una
se li fán entenedores escenes que la sella
infáncia registrá senle control, quan elis
dos aprofitaven, •per a acariciar-se davant
d'ella, el pretext de fer-li festes.
Adhuc les faccions maternals' on sempre
llegí bone'sa i toleráncia, ara 11 apareixen
sota una llum més adusta, just ara que són
més maternals que mai. Es desploma, en
sems, el prestigt que a easa es respirá sern
pre pel pare, per l'home que amb la seva
laboriositát els assegura una vida benes
tant. InconsCientment, en l'espera d'Amé
lia, l'home bondadós encarna una imatge
boirosa deis seús pesombres, i en va preci
sant els trets : el sátir peixit de poncellat
ges, el monstre devorador d'allb que és tén
drament, delicadament femení...

rébutgen

.

*

*

*

Davant de la casa on viu Eulália, ,ha va
cillat un •moment. Tem que l'expressió del
rostre la trairá, que tothom llegirá el ne
guit en el seu posat, 1 que ella no sabrá
I está decidida a no
conservar el secret.
descobrir-lo, esperará que els altres n'esde
vinguin coneixedors per distint conducta;
si ella parlés, té por de no poder reprimir
la seva amargor, que un estrany no com

partirá.

el llindar, els esgleons; la
la porteria semblaven acollir joiosos
visita, com si amb la seva jovenesa

Altres dies,

gent

de

la seva
•entrés un raig de sol. Avui tot u apar es
querp, eixtit. de cordialitat. Fins i tot el
timbre ha tingut una vibració somorta, greu
com el posat de la serventa que ha vingut
a obrir.
No, no era illusió del seu esperit apesa
rat. La tia l'ha acollit plorosa, amb els bra
ços oberts, i l'ha acompanyat en silenci
la cambra de Quimet. Per?) no hl ha l'in
fant, que saltironejava en veure-la entrar,
i 11 reclamava joguines, •Només hi ha 'la
lIbbrega grogor de la cera, i una .Eulália
demudada pel desesper, que sanglota davant
de la tendra despulla, la rná crispada da
munt el drap funeral...
Amélia no ha pogut més. El xoc fa des
bordar tota la tristesa tota l'amargler que
cálidés, co
dula, a dintre ; unes
pioses, Ii aflueixen als ulls. I plora llarga
ment, a cor obert, per primera vegada a la
vida, d'un plor que escombra egoismes
mesquinesa i ho consumeix en el seu fogue
ral purificador...•
Qué componen els seus recels davant de
la majestat del dolor, davant d'aquesta pre
sénCia invisible, que humilla l'esperit en aca
rar-lo amb el no-res ! T'esgarrifaves, oh,
Amélia, davant d'un adveniment perqué ig
noraves la trágica •grandesa del connat, per
qué encara no havies realitzat qué hi ha
de singularment preciós en una vida! Fins
que t'ha escaigut d'estrényer contra el teu
el :pit saquejat d'Eulália, fins que els san
glots d'ella han començat a semblar-te

Quan,

en

vesprejar,

ha abandonat

aquella

llar, els llums de la ciutat i l'agitació
carrer '11 han aparegut vius, buits d'objecte.
Una gran serenitat l'envaeix a poc a poc ;
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amb la melangia, Ii arriba una lucidesa que
no s'hauria sospitat mal. La mort li ha re
velat allb que compon la grandesa deis sen
timents maternals l'expectació i l'angúnia,
les petites joies i els graos dolors. Tot i que
la mort de l'infant l'ha trasbalsada profun
dament, es reconeix no susceptible encara
d'un tal patetisme, d'una tan absoluta des
esperança com la que ha llegit en el rostre
de la mare de Quimet... 05mença a perce
bre que darrera deis sentiments, que ha
vist manipulats fredament com a banals
convencions en les converses, (hl ha un es
calf d'humenitat que els confereix una gran
desa real, quekom que ella no ha penetrat
perqué és una •poncelleta tota perfurn, que
les abelles no han fiblat encara.
I arriba un moment que la visió de les
dues maternitats conflueix en' el seu espe
rit : la mere de Quimet i la mare d'Arnélia
s'hi fonen, i .l'escreix madur de 'l'una har
rnonitza i compensa la juvenil mutHació de
l'altra. I en resulta una esséricia maternal
tan pura, tan
incontaminada dé- sexe, que
Amélia es sent empes.a cap a uns braços
acollidors, amb un crit de penitent len
dresa :
—Oh, mamá, si jo hagués sabut!

cordar el sojorn de Racine, home de l'Illa
de Fránça, en aquell paisatge gairebé gali
leu. Henri Bremorid, com Valéry, han vol..
gut, cree, sustreure la poesia al lirisme' de
por que el vici de l'eloqübncia comú a lIurs
pátries : Provença i Llenguadoc, anomenat
eloqüéncia, no continui impregnant talment
la poesia que arribi a semblar un molí de
vent davant deis ventiladors eléctrics del
nostre modernisme. Mentre que és patent
que Valéry ha cercat pel cantó de Gigora
el secret de la destinado sintáctica de les
idees, Henri Bremond —que .deu tenir una
mica de por del frenesí religiós castellá
demana al contrari mateix *de Gángora, Ra
cine, la seguretat que la poesia francesa pot
assolir un vigor sintétic tót restant quasi
familiar, quasi una aparença de presa. Sens
dubte per fer-nos oblidar la declamació de
la Comedia Francesa (que transforma Ro
cine en un diputat radical-socialista) l'Abbé
Bremond vol acostar-nos al monstre 4e Pelo
fer-nos-el tocar amb la má, a fi de
persuadir-nos que no és pas tan temible. Ens
amaga que abans l'ha lligat amb les chi
tes d'una dialéctica subtil i misericordiosa.
I en una teoria evidentment impregnada de
Loyola; reprotxa al braser ardent que és
Mauriac 'de voler trobar en l'obra raciniana
el reflex dels sentiments viscuts, mentre que
ell ens .proposa d'acceptar la ,poesia com un
esforç de vida superior a l'existéncia real.
Aixb seria en suma el més desinteressat
dels exercicis espirituais, puix que pot aca
bar en un :pecat i que en tot cas la poesia
no ens garanteix pas
la salvació de la nos
tra ánima. A menys que no hi hagi en tot
aixb sinó el desig d'assegurar una herén
ele antiga al que sembla ésser el principi
de la poesia valeriana : la dissociació de la
sensibilitat i de l'esperit? De totes mane
res, hi halada com antecedent a Valéry :
Racine. Ximena, qui ho hauria dit? El
vira, qui to hauria cregut? Dient aixb, pas
sarfem a Corneille, cosa que eris fa canviar
de tema.
•
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L'horror de la guerra que
mostrat Paul Vialár, és un horror

'sació.
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Qué és la neurasténia?
Els

excessos

de tota mena, els dis

gustos i contarietats donen lloc

a

debilitat del sistema nerviós, qu
es
tradueix en insomnis, falta de
gana, vertígens, malestar, símptomes
tots de neurasténia, que són vençuts
amb tanta major rapidesa com més
de pressa és atacat el seu origen amb
l'etnérgic reconstituent FOSFO-GLI
CO KOLA DOMENECH, que en
pocs dies torna el benestar i els desigs
de viure
una
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La

senyoreta Elsa

de A. SCHNITZLER
Traducció
de JOAN ALAVEDRA

"ELS HOMES"

Violar,

ha

ens

que quan l'antic combatent desmobi
litzat no reconeix més, deu anys després,
el germá d'armes de cinc anys de perills i
hi veu un ciutadá separat d'ell per les bar
'meres socials de la vida civil, l'ex-actor del
drama 'de la guerra arriba a exclamar que
rl temps d'aquesta era el bon temps. Es
girent-se cap al passat que els nostres con
temporanis troben el lirisme. Aquesta obra
resulta remarcable perqué és humana i fei
elige de poesia malgrat el seu verisme.

Car hom es pregunta de vegades si sota
aquesta discussió sobre la poesia, no hi ha
també una discussió sobre l'heroisme. 1Esser
poeta fredament 1 heroi per reflexió (mal
grat la reflexió !), són dues accessions al su
blim gairebé parentes. Hom ho veu bé en
la pega de l'antic allistat voluntari, Paul

Preu: 3 pessetes
Administració

i

venda:

Llibreria Catalónia

E•

17, Plaça de Catalunya, 17

Pi_

toeff. Ni Marsellesa ni soroll de bastidors.
Un film sobre l'esoena : la mobilització, la
retirada, l'anunci desconcertant que els di
putats han fpgit fins a Bordeus, el Mame,
la inconsciencia del .soldat que és el. peó
d'un invisible escaquer. No ha cregut que
participés a una victóri.a. D'ara endavant,
en
la guerra de les trinxeres, no hi ha més
que un borne. Es un document. Hom es
plany potser que no hi hagi una volada lí
rica. Per?) és que el lirisme del nostre temps
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Encara estem buscant la delloició de la
Henri Bremond, que és de l'Esglé
sia i de l'Académia, cosa que augmenta el
seu
mérit d'escapar-se deis dogmatismes,
prova d'ajudar-nos-hi. Les 8CVeS notes so
bre la iiniciació poética que S'aixophiguen
sota aquest doble rétole Racine et Valéry
(Grasset), comprenen uns assaigs sobre la
poesia al segle XVII i el discurs que el con
fessor deis pactes pronunciá a Uzés per a
la ineuguració ,cl'una placa destinada a re

poesia,

está en l'acció. Je no volem Inés eloqüén
cia. Realisme? La tragédia grega auténtica
vessava, iEls antics posaven •l'exaltació
en
poética en la representació d'un estat supe..
rior al normal i vers el qual ells es solli
eitaven. Avui el nostre sentit confortable de
la poesia vol que l'extreguem com un re
cord reflectit d'un .esdeveniment passat. Es,
dones, una frukió tranquilla, un repbs d'una
existéncia •massa turmentada (d'on l'accep_
tació del meravellós, que va fins a l'absurd
seductor de certs sobrerealistes), sempre un
esfoi•ç cerebral, com un correctiu de la sen
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