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DEL MOMENT ACTUAL

Els

MiztAnott, Ilevors que doná compte .deis
entre AcciÓ Catalana i Meló
Republicana, i de llur propósit de fusió en
bloc ,catalá 'reptiblicá, va prometre de
un
parlar-me méS "endavant amb el deteniment
volgut ; 1 ara, que és el•moment que s'arren
gleren i es defineixen tetes lés torees de
cadáscu•na segorxs les seves
Catalunyá
raons particulars 1 totes plegades en- vista
d'una realitat catalana superior a clxdascuna
d'elles
trobem que no podria triar-se te
ma
que s'adigués tant amb Poportunitat,
el que havlem promés de. tractar un
com
dia o altre.
Ni cal manifestar, conegut el nostre cri
teri, la satisfacció que ens causa tota• unió
entre torees catalanes prou afins per •fer.,la•
possible i duradora. Car mal no sabriern
ésser prou forts, i la unió fa la força, i
aquesta força consagrará els nostreS drets.
Peré encara ens plau més un agermaná..
ment, com aquest, produit a l'ala esquerra,
que contribuirá a rebatre la fama d'indivi
duali-sme i negativisme, inheren• a les nos
tres agrupacions esquerranes.
Perqué és evident, •a tothom qui no vul
gui complaure'S a viure políticarnent a la
Huna, que els ideals i programes Soplugen,
al cottat de les virtuts que els informen, vi
cis i detectes disfressats d'aquelleS. Així veu
l'ideal de l'ordré, bel] i noble en
reu ,Com
si, agleva força sovint els aprolitadors de
la injustícia vigent i els cómplices porucS
de tots c1s despotismes..
Quant al programa d'esquerra, té dues
menes d'enemics a casa seva.: una llei d'il
luminats amb més de cor que de cervell,
gairebé seinpre tenyits d'una ingenua arro
gánela, i aquests són.els ideblegs ; i, per al
tra banda, els amics de Penrenou i l'agita
ció perrnanent. I. és molt difícil destriar a
bell ull els uns i els altres de les persones.

setmana ha toma a. correr aquest
rumor, amb ntés d'insistencia que setmanes
passades. No sabem fins a quin punt és,
cert o probable ; de' totes maneres es presta
a moltes consideracions.
La fantasia es detecta imaginant El Sol
i La Voz sortint a predicar vestits del bu
rell de penitIncia; abjurant deis errors del
liberalisme, que (diguin el que vulguin) és
pecat. (Si no, recordi's el cas d'un mossén
Cardó, rebent un .cop de crossa perqu, un
peribdic Ji atribuia l'afirmació herética: que
era liberal en tot alió
que el libercdisrne no
contradigués el dogma.)
El caricaturista Bagaria, convertit en un
non
Atila, «el flagell de Déu», fuetejaria
amb es seus gargots els increduls i els repu
blicans. Els peus deis dibuixos serien edifi
cantS i modestos. Lloarien el ,listema mo
narquic i les jerarquies eclesiástiques : de
tant en tara, oh delicia!, veuriem Indaleci
Prieto coronat d'un cap d'ase.
No sentirie.0 més els i'4onctmeni.,s. impú
clics d'He'liófilo contra El Debate i els «frai
lazos». Nti serien reproduides les canes de
Pío Baroja, adreçades a bisbes bascos i na
varresos que es pensen que Víctor Hugo era
un autor pornográfic del segle XVIII o XIX.
En comptes
bones vergassades als
dos «papus» de les fulles dominicals : «el.

tal com elles representen la massa més gran
i a la .vegada la seleeció intellectual rnés
pura d'Espanya. Peró la Cordialitat no ex
clou la franquesa,. ans Pesperona. I, par
lant amb franquesa, nosaltres- diríem, tant
aquí com a Madrid,. que
d'acollir. les
•

•

Re.nan i .«el infame Voltaire».
De Barcelona estant, no hi coliaboraria
cap Rovira i Virgili; en carivi, podria inse
rir-se articles de mossen Martiniano Martí
Silva, catedrátic de la nostra Facultat
nez
de Filosofia i Lletres, el qual, en el seu
text d'histbria universal, ens ven Sha.kes
peare per un «autor abyecto, falto de verdad
histórica».
Perb, ben mirat, aquests senyors reaccio
naris que despenen o volen despendre llurs
milions de pessetes en adquirir ele dos re
provables rotatius, no seria millor que els
dediquéssin a El Debate? Pel que tenen

impío
Ix't)vira i

Virgili,

líder d'Acció

Republicana

promeses illimitades* que se'ns han fet
Sant Sebastiá i arreu, amb una simpatia
que no exclou una prudent comprensió.
No podem posar en dubte la sinceritat de
penáament i de cor d'homes com Alcalá Za
mora i Fernando de los Ríos, peró tampoc
podem deixar de fer-nos' cárrec del que pot
representar la voluntat d'aquests hornes da
vant d'tán rnoviment sentimental de les mas
ses
que dirigeixen. L'interessant per tots
és saber que en unes hores de cordialitat ha
estat possible obtenir de les esquerres políti
ques d'Espanya el reconeixement explíci.
de les reivindieacions catalanes, perqué aixó.
significa que si -una desviado. sentimental.
de les multituds his,pániques ens allunya al
gun dia de les cordialltats actuals, hi haurá
sempre la-Possibilitat de retrobar-nos en una
nová coincidéncia de pensament. I fóra ben
sensible que una desillusió sobtada deis nos

pressupostat, fin.s podrien fer-lo sortir

•

-

partits d'esquerra dones per fracassat
l'intent d'ara si al moment de l'aedo no es
tradufs immediatament en una real i tzació
definitiva. Cal estar .previnguts contra futu
res desesperances amb la convicció. que seran
sempre transitóries. Si existeix una unitat
espiritual catalana i una opinió sólidament
organitzadá per a servir-la com una força,,
pedem estar ben segurs que els capdavan
ters de les esquerres espanyoles cercaran en
nosaltres mateixos la font d'energia neces
sária per a remuntar tots els perills d'una
resistencia sentimental de la seva massa.
Aquesta eonvicció nostra té d'ésser la base
perrnanent i la garantia més ferzna de la
relació espiritual entre les esquerres his
t•es

principis o deis bornes coratjosos. I cal
destilar-los perqué aquells no entrebanquin
l'acció d'aquests.
Pero la tria, per discurs de temps, va
fent-se ella sola ; i té lloc en el moment
d'operar-se aquelles fusions que apleguen els
que tenen un pensament comú, només dis
tanciats per raons individuals que és bell i
neoessari que siguin superades. La verita
ble gent 'd'idees, els auténtics servidors de
la llibertat, no solament es coordinen. sense
cap esforç, sino amb alegria. Peró els ideó
legs buits i els agitats, davant del eas, sen
ten exacerbar-se Porgull pueril dels uns o
el desori mental deis .altres, i resten enfora,
en les regions quimériques i eixerques de la
fantásia incontrolada: De végades arriba i
tot a meravellar l'enginy i l'activitat que
despleguen a trabar excuSes per no fer res
ni deixar fer als altres.
Els esdeveniments presents, peró, demos
tren que les nostres esquerres no estan tara
des d'aquesta pruija negativa. 1 no és úni
cament que Aedo Catalana i Acció Repu
blicana vulguin refondre's en una, les
quals, al capdavall, són d'un esquerrisme
ponderat, sino també regions més extre
mes
de Pesquerra, en el color, essent
més rabiós, dificulta la compatibilitat deis
matisos, anuncien una •conferencia, adregada
a
la unificado o a collaboració entre elles,
per tal d'assolir Ilur acció un grau més alt
de .prestigi i d'eficácia.
I així ha d'ésser. Encara que sembli una
paradoxa,, ningú no necessita preocupar-se
de les tasques concretes, de detall, com els
partits d'asençada, els idealistes. Un con
servador pot adormir-se dámunt del que ja
está fet i marxa de rutina ; per?) quan horn
vol evolucionar» o revolucionar (la revolu
ció, fet i fet, no •és znés que una fase de
segons quines evolucions), llavers necessita
un estorç molt méá actiu
1 intelligent ; la
previsió deis detalls d'ordre práctic és de
tota urgencia. Tot alió que signifiqui con
fusió, divisió, solucions improvisades,,no to
car de peús a terra, és molt més impropi en

pániques

i les de

Cataltánya.

en

ese,* cada exeniplar a má.
No obstant, és tanta la malvestat deis izo
mes, que noms com El Sol i La Voz tenen
més requesta que el del cast Debate *Vet
posar llurs infernals encisos, llur mal adqui
aci per qué es parla. d'adquirir-los. Per a
prestigi al servei de la bona. causa.
Les coses, doncs, estan així. El senyor
Herrera, director d'El Debate, home dina
mic i tossut, es- belluga des de fa ilion temps
i aplega capitalistes per a la nova cr90.4.
Nosaltres no sabent si l'exit el coronará o
colors

•

•

o

s'haura. gua nyat una petita palma de mar
tiri—una palmeta, o un cop de palmeta—,
De tota manera, 4 evident que

gestions s'acabaran.

en

un

Perqué,

com

o

fracás

si obtenen un lxit material,
moral lamentable.
o,

en

queda El Debate,

les seves

Un fe familiar
El marajá d'Indora i la seva muller, hos
de Barcelona, visiten
l'Ajuntiarnent.
Acompanyats de l'Alcalde i seguits d'un
munt de regidors,
alts funcionaris munid
pals i periodistes, recorren la casa.
Qthan han admirat ja tot el que hi ha allí
d'admirable, el comte de Güell els fa passar,
pendre el te, a una sala on es traba con
gregat, convidat peJl comte, el bo 1 rnillor de
Paristocrácia barcelonina.
Els periodistes es disposen també a passar,
—No ; poden retirar-se
els diu
Aix6 és un te familiar...
--paga& per Barcelona
objecta, a
mitja veu, un deis «indesitjables».
El comte de Güell fa el sord. Una res
posta a temps li costana les despeses del te.
tes

—

—

d'hores després, la pollein truca
1 commina al borsistá perque es ves
teixi i porti l'auto al garatge.
—Home! quin mal fa l'auto a baix 1 Pen
sin que és la nit de inuyis!

pis

•

La policia, pero, no s'entén de raons.
s'e.nfutisma. 1 acaba anant a la dele
gaeió, on, per desacato, el tenen fins les
deu del matí.
.Avís als automobilistes, ue es casin
tre

Pafriofisme
L'atracament de qué ha estat objecte un
ha fet que es ,parli una vegada mes
deis estrangers que viuen a• la nostra ciutat

joier,

explotant la prostitució.
Aquest diguem-ne ,tema era .precisarnent,
fa uhés peques- setmanes, el de la conversa
la

•marqués d'Alella i el
policia baroelonina senyor

es

lamentava del gran

que tenien al Ritz el
difunt cap

Previsió í esfalvi

.de

Toribio:
1E1 marqués
•

Per venjar-se de l'incident acabat d'expli
car, els periodistes municipals han obert ara
la font de les anécolotes .alcaldesques, d'al
guna de les quals resulta que no sempre el
verdadero conde és el que paga, com en el

del te tamos.
Una d'aqueixes anécdotes data dels dies
en que semblava cosa
feta un govern Sán
chez Guerra.
L'alcalde, esverat, mobilitzá els seus se
cretaris senyors Meléndez i Rueda perqué
fessin efectiu tot seguit a Comptaduria l'it
port de les despeses del viatge que pocs dies
abans havra fet a Madrid.
i gil'
—Hauré de dimitir
exclamava
sap aquests diners quan es cobrarien !
cas

—

S'ha perdui

—

alcalde

un

La veritat és, pel que es refereix a aqueix
viatge de l'alcalde a Madrid, que es passá
la major part dels dies vetllant pels interes
sos

de la ciutat

posseeix

a...

una

finca

particular

que

Toledo.
Precisament un d'aquells dies, En Massot,
creient trobar el comte a la Cort, per tal
que Ji reforcés una gestió, hi ariA.
I torná sense haver-lo vist.
En més d'un lloc on va preguntar per
l'alcalde de Barcelona, li contestaren :
a

—?Quién? ?Gambó?

A Madrid molta gent creu
Carnbó és el nostre batlle.

Un cessant

en

encara

que En

Dissabte passat, en un cabaret.
Dos senyors, amb gran satisfacció deis
concurrents, més ensopits que divertits, do
nen un espectacle. S'ho ditten tot, o gai
rebé tot, i de les paraules es disposen a pas
sar als
fets.
En Vidal i Salvó hi intervé.
Plaff ! Ressona a les galtes d'En Vidal
una
bufetada cent per cent sonora.
—Vidal, qui et fa enredar!
crida un
ti-emitid—. No recordes que en aixo deis
—

espectacles ja

no

hi tens

res

a

d'aqueixos indesitjables

bre

nom

que pul•ulen per

Barcelona.
—Es vergonyós!—exclamave—. Es yergo

nyós

•
•
•

Toribio,. pretenent reaccionar,
seva estranyesa per la, segóns

El senyor
manifestá la

ell, excessiva 'censura del .marqués.
—Ja veurá l—féu aquest—. Es que els
brets del

La

país

policía

po

quemen 1

es

no

bada

Encara al Ritz...
Un aristócrata, de fama donjoanesca, es
ficá a la conversa dels senyors Mella i To
.•

ribio.

—Bé, la policia els deu conéixer it tots els
que viuen a l'esquena de les pecadores...
--Els que hi viuen i els que les prote
geixen—saltá, rápid i una mica irritat,, el
senyor Toribio.
Un miracle
Un minut de silenci, 1 l'exemplar conver
continuar, animada per uns peno
va
distes.
Es parlá, entre altres coses, de la molta
protecció que els indesitjables troben a Bar
celona, la qual cosa fa difícil Ilur total des
sa

aparició.

periodistes, davant mateix del

Un deis

cap de la pelleja, va contar aleshores una
at-t•cciot a recen t.
Vint indesitjables de preu havien estat de

funclons

si

fracás
fins

la

causa

feina

"Abandonada

en

veure?

su

noche de bodas"...
el cas del senyor P.
La 'rtit 'de tioces, un distingit borsista dei
xá abandonat l'auto a la Diagonal, davant
del seu dornicili.
...o

tinguts, per?) les recomanácions i pressions
de teta mena, vingudes de tot arreu, feren
que a les quaranta vuit hores es deoretés
fa llibertat. Sembla que els uns havien «jus
tificat» sobradament llurs mitjans de viure
i que els altres havien resultat tan ciuta
espanyols

cIans

Dones bé

:

el

com

primer.

l'hora de sortir de la preso

a

vint-i-un.
Les recomanacions s'havien excedit.
Diuen que el que feia vint-i-un era

eren

una

persona honrada.

Fuíurisme
Al carrer de Bilbao, un fotógraf, coneixe
don seas dubte del que pesa en els nou ca
sats Pesperança deis fills, ha posat, en un,
aparador, la següent «máxima» junt a una
collecció de fotografies de boda :
«Los hijos miran con. respeto el retrato
de sus padres en el día de su unión.»

La celebrífaí

que

falla

L'advocat POu i Sabater, endut per la
fallera de la oelebritat, emprén a l'Audién
cia el repórter judicial d'un diari que ha
obert una enquesta sobre la derogació del
Codi de la dictadura.
—Heme!
demanat Popinió del degá
del Collegi d'Advocats, de l'Albert Bernis...
1 jo, que no só•c Iningú?

•

Teología "mafinesca"
Divendres
ma,

com

és

passat,

públic

eapdamunt de

i

divendres

de

notori,

un

en

guares
bar del

la Rambla es va rebre
cárrec de confeccionar un sandvitx de fi
let... per a l'administrador d'El Metí.
Realment, una distracció la pot tenir
qualseval. Peró el cas és que una animeta
es va adonar del
pecat que s'arrava a co
metre,-.peró no ya avisar .fins a darrera. hora.
Qué fer, Mare de Déu? La despesa ja es

feta,
La solució fou menjar-se el sandvitx sen-,
se mantega ni rnostassa, ingredients que
no
ens pensávern
que tinguessin gran cosa a
amb l'abstinencia de carn prescrita
veure
per l'església.
i a fe que seria el
El que :no sabein
detall més bo
és qui fou el subtil casuista
que va apaivagar les consciéncies mati
nesques.
.Ai, si ho sap El Correo Catalán!
tava

—

,

—

•

Píquiponíana
ocasió, el senyor Pich i Pon
tribunal de barriada, davant del
es
presentaren diversos conc.ursants
per •obtenir un •premi métale de més o
menys consideració.
Després de les deliberacions, el Tribunal
crida a l'afortimat iguanyador. En Pich, so.
lemne, s'almea i diu :
—Se le otorga el premio por humanidad.
En

certa

presidia
qual

partit de moviment i creado, que en un
de contenció i de mesura. Els partits d'es
guerra sóri molt semblants als atletes, els
quals necessiten Inés auto-control que els
bornes corrents.
un

Una altra raó que .aconsella Penrobusti
de *les torees catalanes d'eáquerra, és
llur posició envers les de Madrid : la cor
dialitat de relacions amb aquestes, té una
gran transcendencia per a Catalunya, per

paren

Un

al

material,
un

reconeix que podrá fer millor la
des d'El Sol o La Voz, que des d'aque
lles santes columnes de l'brgan del senyor
Herrera i Companyia... de Jesús?
LL.

bona

MIRADOR INDISCRET

—

Aquesta

•

de

off

El Sol i La Voz, de Madrid, en mans
grup de capitalisles reaccionaris?

•

Catalana

Dijous

d'un

•

1. Nicolau d'Olwer, líder d'Acció

frímesfre

Blancs

Les esquerres catalanes
pactes .closos

Let.,

un

L'A-pa, abs'oh

ment

—

—

sembla
Vegí, senyor comée, que el senyor Veníosa
sabem qué agradará al públic.
Esperi's, que
em

no

que

desafina.

A última hora ens informen que el nostre
company Apa ha estat absolt en la causa
que se li seguia per una caricatura publicada
a
MIRADOR que es conceptuá ofensiva per
als mossos de Pesquadra.

La seírnana fritgica
'El diumenge passat, a la tarda, primera
festa que al Romea es representava l'obra
Rosa de lima, el públic, donant proves
d'una excellent finor de nas, va fallar d'una

optimista :
quart d entrada,
molt

manera

via

eseassament

hi ha

la qual no
estan ,acostumats en aquell teatre.
En Pérez de Rozas va (lir a l'Amichatis,
que, com sabeu, és el que ha comes Par
ranjament teatral (le la ,novella de Guimerá :
—La hemos «dinado», Pepe. La semana
trágica no interesa a nadie... Vas a ver có
mo la de 1909 no
tiene comparación con la
que aquí empezará manana.
un

"Sólo

para

cosa

a

hombres"

Antigament, darrera aquests mots sempre
a amagar-s'hi quelcom de peca
minós. Avui, i en un prospecte que tenirn
a les mans, els mots encapçalen un progra

COSES

VISTES

Les Académiles de Ball
Un dia
de bblid,
No me'n

d'aquells en qué un va literalment
vaig caure en un teatret de Sans.
penediré mai. Sense pensar-m'ho,

limita naturalment als maneras de descans
té la seva explicació : Una academia pot
semblar un cabaret, i aixd cal impedir-ho,
costi el que costi. a fi d'evitar complica
cions d'ordre policíac i fiscal, és a dir, amb
vistes a la menor edat, a la contribució in
dustrial i altres romansos per Pestil.
Per poc que s'observi, es veu ben ciar que
una academia (le ball i un cabaret són coses
ben diferents, i la diferencia consisteix en

vaig .assistir al debut d'una noia que tirava
per estrella, segons sembla. Si hi ha arribat
no, és cosa que surt deis meus coneixe
ments. El debut, perd, no tenia altra cosa
de particular que la preséncia, al costat del
pianista, d'un homenet nerviós, suant d'en
gúnia, que feia, sense tanta amplitud i sen
o

de conferencies que durant la setmana

passada doná en la •arrdquia de Betlem el
R. P. J. ,Calasanz Baraelat, deis Sagrats
Cors.
I també hem vist per les parets uns car
tells, d'una altra preceancia, anunciant con
feracies «sólo para hombres)).
Amb la temença que de Palluca prospecte
sfe n'hagi fet un tiratge limitat, copiaran
pels nostres lectors alguns punts del sumani
de temes tocats pel conferenciant.
En el capítol de «La Incredulidad», hi ha
uins apartats que diuen : «Sus atrevimien
tos :—Los necios por cuenta propia.—Un al
ma
que pesa catorce gramos.—Sus conse
Oh 1 santas gentes para quie
cuencias
y en las
nes nacen dioses
en los huertos...

Les classes ganarais es celebren dues ve
cada dia : de set a nou del vespre i
de dar a una de la nit. Contra el que pugui

,erades

semblar,

la sala té de nits un aspecte molt
més seriós que no pas de vespres.
I ara sabreu per qué.
Totes les noies tenen entrada de frene.
Els joyas paguen dos rals i poden entrar i
bailar amb les senyoretes aficionadas sense
cap mena de tiquet ni fer cap aitre dispen
di ; a más a más, tenen el dret de bailar un
ball amb una de les senyoretes entrenadores,
en el qual cas l'entrada
té el valor d'un ti
quet. D'aquesta manera, pagant els dos rals
de l'entrada, teniu segur un ball ; ara, els
altres vis els teniu de treballar.
Por a evitar confusions es divideix la sala
en dues parts iguals mitjançant un rengle de
cadires, reservant La meitat als que bailen
per afició, o sigui els deis dos rals, i l'altra
a
l'expandiment de la cultura coreográfica
amb el regim de tiquets que hem explicat.
El públic masculí—el client—és a la tar
da molt barrejat i en general molt jove. A
la nit és tnés distingidet i tot i sser molt
menys nombrós, potser suma la mateixa

calles.»

Quan parla de la «Cobardía»' diu : «?Dón
de está la intolerancia?—En rebano y en fila
india.»
La «Inmoralidad» suggereix al P. Bara
dat refiexions tan agudes corn aquesta : «Fi
siología y profilaxis : !donosas teorías ;» I,
per últim, va parlar als fidels de «Actua
ciones», exhortant-los amb frases tan .altiso
nants com la següent : «El valor ien cucli
llas y la cobardía con antifaz de prudencia.»
Al capdavall del prospecte hi ha una nota
que (Jiu : «No se admiten ninos menores de
quince anos.» Com sigui que hom classifica
als majors de quinze anys també com a
ninos, i que les conferencies eran adreçades
a hombres solos, ignorem si la Parrdquia de
Betlern improvisá un garatge per a estacio
nar les mainaderes.

Tot s'eneomana
En una penya literária es citaven frases
d'En Pich.
—Ara us en diré una de nova—digué un
deis presents—. En Pich, cada vegada que
entra a la redacció d'El Día Gráfico i troba
Pescalforeta de la calefacció, es freg.a les
mans i exclama : «Me gusta venir aquí por
que entro en redacción.»
—Es fals—interrompé un—, Jo sóc amic
d'En Pich i us puc assegurar que aquesta
frase és hipdcrita
Volia dir apócrifa.
Anant amb En Pich, s'havia empeltat.

xements de dansa no estan encara prou des
enrotllats per a bailar amb senyoretes en
trenadores i cal rebre explicecions sóbre la
manera
d'anar bellugant els peus, feble
aquesta que és la própia deis professors.
L'adquisició del talonari no és ruinosa :
sis tiquets, dues pessetes, o sigui una mica
más de trenta céntims per ball. En corres
ponen vint a l'entrenadora i el sobrant a
la casa.

Perd la senyoreta entrenadora pot fer-se
ingressos extraordinaris donant lliçons par
ticulars ; es paguen a quinze pessetes l'hora :
cinc per ella i deu per a la casa. Aquestes
lliçons talen lloc en hores especials, fora
del brogit de les classes generals i queden
reservadas naturalment, a gent adinerada i
de més bona fe.

acostumava

ma

L'APERITIU

«Un

llarguissim rengle

de noies»

edat.
moure's del seu lloc, els rnateixos movi
rnents de la dansarina. Era, com si digués
sim, un apuntador de gest. Em van dir que
era el director de Pacadémia d'on havia sor
tit la futura estrella. Tot i no haver-ne vist
mai cap, jo sabia l'existéncia d'aquesta
mena de vivers d'artistes,
i encara més, me
les figurava amb tots els seus elements : un
sonyor com aquell que passava angúnies,
unes guantes noies, un piano, un tablado,
i
vinga música i ball, tornem-hi que no ha
sortit prou bé i d'aquesta noia n'he de fer
una Pastora
Imperio, Perd el lector de MI
RADOR un altre dia tindrá informes més com
plets d'aquestes académies, destinades a for
mar artistas de music-hall.

aixd : En els cabarets
dóna conversa, i de

se

canvi,

en

s'aitenna, és a dir, es
passada es bella ; en
les académies es bella, i de pas

sada s'alterna.
academia és molt senzill.
En entrar adquiriu un carnet de tiquets, i
ja teniu dret a bailar amb les senyoretes en
trenadores, a raó d'un tiquet per cada ball.
Acabat el hall, cadascú a la seva banda, com

Ingressar

en

una

senyoretes entrenadores en general
les seves amistats i les sayas prefe
réncies per als clients de init, entre els quals
hi ha molts metges. Sembla provat que un
deis obsequis més agrait en aquests establi
ments, a falta d'abrics de pells i collarets
de penes, són els reconstituents. I en aquest
ordre la illuita és gairebé insostenible i un
metge ha de guanyar per força... Rep moltes
mostres d'específics
de propaganda i per
Les

reserven

Music-hall

que,

tensió d'ultratumba. Aixd

importáncia
amb aquella

sessió

una

o

en

un

les

dormiforís, menja=
dors, rebedors, efe.

pisos complets des

pesseies

de 1.000
El

facilifaf de pagarnenf
a

preus

al

compiaf

xi cap

mare

; si

entreu

en

un

descans,

la

varia i ,potser no en treureu una im
pressió massa animada. Es veu que una aca
démia, ni que sigui de hall, és una cosa se
riosa.
Hl veieu un llarguíssim rengle de noies
de setze a trenta anys, unes al costat de les
altres, de banda a banda del saló—senyore
entrenadores—esperant que comenci de
tes
nou
la dansa. Ningú no els diu res, perque
sembla que está severament prohibit dirigir
los la paraula en aquests breus rnoments de
descans. Algunas parlen entre elles, nitres
cultiven a distáncia els seus deixebles
clients més addictes. Quasi sempre n'hi ha
alguna que, entre ball i ball, llegeix La
cosa

carrne,
(tocant

a

les

14

rambles)
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Novela

Cinematográfica. Aquesta •prohibició

de parlar

a

les senyoretes entrenadores

S. A1
Rambla

Canaletes,

2

4
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Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es
trangers Passatges Marítims i aeris

Viatges a "Forfait" Excursions
E
panyades Peregrinacions,

acom

etc.

es

les parrdquies grinyo
entre el mal gust de

padres civils carregades de fums i de

sen
Ara les coses han canviat una mica
que ningú s'hagi menjat cap
el
to apocalíptic que tenia el •nostre país s'ha
anat destenyint. El Sant Pare de Roma ha
anat afiuixant de mica en mica la cerda
deis dejunis, i la Quaresma ja no se la ima
•

capellá,

bunyols

a
la crema.
Per() allí en es nota más el canvi delicat
de totes aquestes coses, és en les noies que
van
a
fer exercicis espirituals en els con
vents de moda i en les esglésies illuminades
de pippermint i de llimonada. Aquestes noies
esperen els dies de penitencia per imitar
una
mena
d'orenetes falsificadas, producte
exclusiu del music-hall. Un music-hall rosa
i alegre, amb ciris, clavells bienes i besades
imprecisas. Abans aquestes noies anaven
amb el cor a la má ; ara no és que precisa
ment portin a la má cap ombra de malicia,
fins és possible que hi portin un con perfu
mat i confitat com una cirereta. Pa-6 el que
passa és el següent aquestes criaturas te
un cervell massa
filtrat pel progrés ma
nen
terial, massa arrebossat de música de gra
moles, de llauna de saxofon i de puré de
llavis apassionats o glacials, aquells Ilavis
que se'ns han fet imprescindibles per fer la
digestió, i que les noies cacen en el cinema,

I
lliló

El descans entre lliló i
als

funerals,

No existeix

i observant la

mejor serietat.

reglament,

el que se'n diu
un reglament
amb tots els ets i uts, Perd
hi ha una serie de costums amb carácter de
lleis, com la que acabem d'esmaltar, que
tothom ha de conéixer i respectar.
Per exemple, la senyoreta entrenadora té
d'ésser puntual. No pot anar al bar, ni que
sigui a beure aigua, más d'una vegada per
sessió, i encara aquest abús seria segura
ment objecte d'una amonestació (per aquesta
un

raó a l'estiu s'habilita un canti). Ni tampoc
exagerar en altres necessitats que justifi
quin abandonar el treball. Té el dret i l'o
bligació d'exigir el lliurament d'un tiquet
per cada ball, per bé que per favor especia
líssim pot bailar-ne algun de frene, perd ha
de fer-ho .amb el novio reconegut oficialment
com
a
novio. També té prohibit cobrar en
metállic el preu del tiquet. Está obligada a
bailar gratis amb el catedrátic o amb els
professors entrenadors quan és qüestió
d'anirnar-ho, i, naturalment, observar la
correcció deguda a les altas funcions pedagd
giques que exerceix.
En general, les senyoretes entrenadores
estan primes, i es compren. Un dia que es
tiguin una mica de sort, poden arribar a re

collir un centenar de tiquets—ballant uns
vuitanta o noranta halls entre larda i nit
i comptant ami.) la benevolença de clients
deixebles adinerats que no reparen a donar
dos—i fins tres!! I—tiquets per un sol ball.
dir que aixd, a més a més d'indicar
males intencions per part de l'espléndid
bailador, és mirat amb mals ulls pels .altres,
que, sense ésser tan espléndids, poden por
tar tan perverses intencions com ells.
La roba de les entrenadores va des d'un
suéter fins al més enlluernador vestit de
soirée. Perd Pabillament té sempre una ma
teixa condició : la d'ésser curt. De manera
que es pot dir que totes les senyoretes en
trenadores van d'un uniforme des de tres o
quatre dits más amunt del genoll fins al
turmell : mitja beige. Més amunt, ja hi cap
tota
la varietat que permeten la fantasia
Penginy d'una ambició insatisfeta.
Ens hm ficat a la sala justament en un
rnoment de descans. En els bancs hi ha vint
moles de rengle, que vol dir quaranta carnes,
més aviat primes, i quaranta genolls, més

aviat punxeguts.
Ens hem hagut de
de
lo

tiquets, disposats

a

ella,

INFORMES
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infantesa, l'aspecte

una penca de bacallá
als dits que simbolitza la gran privació.
Han desaparegut els carros de les escom
braries amb la campaneta i han desapare
gut els pobres a la graella '• ara tot té un
aire más enraonat ; fins els jesuitas, que
sempre són i seran «extra-dry», ja fan uns
exercicis más intellectuals i més plens de

és el

Si quan entreu la gent halla, respecte
d'una academia d'aquestes no es diferencia
gens del d'un ball d'una Societat tronadeta,
que estigui poc animat i al qual no assistei

nostra

gábia

set setmanes, i amb

apoderar-se deis professors entrenadors, que

consagrades.

la

gina ningú com aquella vella escardalenca
i estripa-cuentos, amb set peus que són les

tes

El

a

sermons deis lerrou
dels escenaris, tenia,

se

o

aques
nom que tenen els auxiliars en
universitats. Tenirn entes que se n'ha
fundat una no fa gaire, .amb molta empen
ta. Fins ara, cap no havia pogut resistir
victoriosament la competéncia de les aulas

.degut

poca solta.

unes

rant.
A Barcelona en funcionen unes guantes,
dues d'elles amb categoria d'institucions ben
arrelades. Totes dues estan situadas als vol
tants del carrer d'Aribau. N'hi ha d'altres
que es fan i es desfan, segons les pretensions
de convertir-se en catedrá.tics que puguin

i els

sucre

procacitats

ruptible, la pedra de
lava desesperadament

•

mobles
urrutía

era

carros

ámb un gran remenament
ratolins medievals i amb unes pinzellades de
lepra i de penitencia que fajen tremolar.
Aleshores els exercicis espirituals que es
celebraven en aquesta época de l'any, i els
dejunis que les famílies observaven rigoro.
sament, agafaven un to de redingota negra
i de cara de tres déus que donava gust. Els
senyors que tenien tractes más íntims amb
els falbalans, les xambres i els «cubrecor
sés», arribaven a casa a les nou de la nit
picas d'idees patétiques, de sentiments de
regeneració, i es menjaven una torrada amb
oh i i sal en un silenci lúgubre i amb les
genives pállides del pes de Petennitat. Les
noies que aleshores feien exercicis tenieW el
el cor pie de rossinyols, uns
nas violeta i
rossinyols com uas escolanets blancs que
nomás sabien plorar i només sabien fer es
carafalls. 1 és que en aquells temps, les
fórmulas de la religió oficial encara tenien
un aire de papar segellat i de tradició incor

curs

de xárleston

deis

l'época de la

d'una

complet de tango, de vals,
del que sigui, a aquelles per
sones
que no han tingut ocasió d'apendre'n
deis 14 als 18 anys, que és Pedat en qué
aquestes coses s'aprenen sense mestres.
El que ja vaig tardar més a conéixer, fo
ren
les académies de ball per a homes, i
aixd que tinc entes que fa anys que van ti
guantes,

Papo

Abans

Barcelona, malgrat els filats i els teixits,

el café i el
xistes i les

na

en

—

de les escombraries,
campaneta de color de gos-com
fuig, als esguerrats que passaven els dies
de carnaval disfressats amb samarretes aya..
riadas i bufant uns instruments de metal]
que havien anat a la guerra i que a les ca
sernas ja no els podien fer servir ; era degut
també al predicament enorme de la Qua-,
resma i
als sermons carregats de sofre i de
furn d'estampa que fabricaven els canonges
i feien tremolar els angelets de sucre candi
de la Catedral. Aquesta gran parada apoca
líptica arribava al pinyol els dies de Set
mana Santa, amb l'exhibició de pobres
sen
sense boca, amb aque
se ulls,
sense mas i
Iles grans estibes de purulencia que ofega
voltant de les esglésies.
ven el

professors
mitjançant retribució,

turalment, donen,

i negre.

el nas d'una manera gloriosa
i clínica entre el tou de violetes de la Ram
bla de les Flors, i de tant en tant clavava
una
mandrágora negra en el metall de les
cotillos de les casadetes amb una gran pre

També coneixia l'existéncia de

particulars

rosa

ealipsi trola

proveir

d'un talon.ari

tallar-ne un i donar
la nota per cada ball que ballem amb
o al professor entrenador,
si els conei
a

pot

tant

combatre amb

avantatge les preten

sions d'un modest dependent.
*

*

*

M'esteva procurant equests detalls en una
molt trancada amb un deis peda
gogs de la casa, quan se'm va escapar una

situant-se en unes butaques fresques que
al
tenen la virtut de mantenir els nervis
bany-maria. Aquestes criatures donen una
importáncia capital a la roba interior, i
aixd és el pas de gegant más apreciable que
s'ha donat en el camí de la cultura. Dones
contribuei
tots aquests elements barrejats

conversa

paraula.
—Li prego que

plicá

no

am

digui

ballarí—re

injúria más
Jo sóc professor

instantániament—. Es

la

grossa que pot inferir-me.
de ball. Aquesta és la meya aula i la casa té
prou serietat per ésser tractada amb consi
deració.
Aleshores am va semblar escaient demos
trar les nieves poques ganes d'ofendre'l in
teressant-me per la sort de les senyoretes en
trenadores. Perd es veu que aquell dia no

ritme especialíssim a les
i vénen de fer exercicis ;
la mica d'ornbra de mantellina, la mica de
xen

professor

de ball ern va tranquillitzar :
noies llástima? Vol callar.
Quatre horas de treball i es fan un bon jor
nal. A más, Pentrenament els permet aguan
tar el treball sense esforç. Miri, aquí té
aquestes, que no havent estat sollicitades
per bailar, hallen entre elles '• si estiguessin

—Qui? les

ho ferien. Després, ja n'he ca
quatre i bastant ben casadas. Les
estimo com a filies.
Sortim. El carrer está silenciós i fose.
Arrenglerats a fora, uns automdbils esperen
que s'acabi la Iliçó. Es l'argument final. El
que moltes vegades ha fet catire la balança.
Les seinyoretes entrenadores són de fácil
cansados
sat

tres

no

o

acontentar i tenen poques

Societat
Correus: Apartat 190
Teleg.: "Carburos"

donar

un

van

rosaris que porten als dits—avui dia aquests
rosaris són gairebé fiuids com les angules
i els spaghetti—, els donen encara una im
punitat más forta per poder exhibir el seu
ritme de girls de music-hall, per poder de
mostrar d'una manera ben clara que l'apo
calipsi
acabat sobre l'asfalt de Barce
lona, malgrat ésser elles les que porten les
últimes pallarofes d'apo-calipsi enganxades en
el carmí deis llavis.
No importa que un jesuita esterilitzat els
expliqui les penes eternas de l'infern ipel sis
terna aeadémic más escarolat i más infalli
ble. No importa que el ganivet del remar
diment els faci un taul finíssim en el recó
más primparat del fetge. No importa que
pnenguin tot de bona fe i fins que dei
xin anar quatre Ilágrimes. Tenen els ossos
vactinats, tenen la pell massa addicta al disc
de la gramola i als sospirs de totes les gre
tagarbos ; Peficácia del rnusic-hall negre
rosa
está absolutament garantida.
josrp MARTA DE SAGARRA

estava

El

a

senyoretes que

pretensions.
JOAN SOLER

?e Carburs Metülics
B NRCELONA
Mallorca, 232

Teléfon

73013
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Miraril

El centrismo i el centralismo ;ora

Es curiós d'observar que molts deis que
consideren pancesc Cambó un personatge
funest per

a

Catalunya, ara
política'catalana

que surt

de

Pórbita•de la
on
manifestin
una contrarietat i combatin la darrera evo
lució, que el temps dirá si és Púltima, de
l'ex-líder de la Lliga Regionalista.
Per?) el que és les persones ben informa
des i que segueixen de temps ha la marxa
llegiu alguna editorial de
del catalanisme
Rovira i Virgili
no
poden haver sentit
—

—

contra el centralisme : l'última fase de
la batalla consistia a installar-se a Madrid,
voltat d'un gran prestigi, enlluernant als no
catalarts arnb la beutat de l'ideari catalanis

a

del

•

vent

ta, convertit

de federalismo
históric, i des d'allí obtindria la llibertat de
Catalunya i no tan solament la llibertat,
sinó una
ben merescuda. Cata
lunya, la protestatária, deixaria d'ésser el
ferment anarquitzant ; tot el tresor d'ener
gies, orientacions, desigs i voluntats que
en

una

mena

1;egemonia

j

rot

exPl ca

que havien participat a les
negociacions navals franco-italianes que co
mentavem en el nostre número anterior, van
decidir d'acabar les seves tasques .amb un
sopar al ministeri de la Marina.
A l'hora de les anecdotes, pealara de les
dificultats que, en les negociacions d'aquesta
mena, ets tecnics °posen als diplomátics, un
deis delegats anglesos va evocar un record
de les negociacions de Washington.
El debat sobre els capital ships donava
molta feina i semblava molt llunya arribar a
un acord. Briand va voler-ne parlor amb el
propi alntirall angu>s i u deja :
—No acabo de veure quin interes tenitt
a
conservar els vostres capital ships. Són

feixucs,

quan surten alguns submarins,
da altre remei que amagar-se.

tots tocávem ferro.
A La Publicidad hi havia un redactor que
feia l'ofici per esport. S'hi estava tarda i nit
a
la reclacció, per gust, deia dl, i per si
venia alguna notícia que pogués éssor co
titzada a Borsa, dejen els altres. 'fonia més
diners que lluc i feia successos i toros.
La seva lletra era digna d'un litógraf.
Montre dibuixava sobre les quartilles amb

perfil d'ámfora. Només u havien deixat les
mitges i les sabates. Ens invitaren a admi.

aquelles

nuciosament dibuixades. La pendent de la
muntanya era més pronunciada que la lí
nia, massa rodona, del pit. La cirereta del
pit era el punt roent del volcá amb les cli
velles de les erupcions i tot. Nornés ella po
dia veure a pkr aquell dibuix, peró, segons
fama, el volcá es veia molt bé
i aclucant
un
xic els ulls com si fos de debó—fent un
petó a l'espatIla d'ella, acostant-vos-hi com

tatuatges sobre

unas carns de color
La decoració es limitava als
pits i al ventre, i era d'un estil japonés ex
quisit. 'El volcá sagrat del lapo, el punxe
gut Fusijhama, eternament capçat de neu,
era
gravat al pit esquerre. El volcá sortia
d'un primer terrne de plantes lacustres mi
rar uns

de

te.

rosa

velocitat

desenrotllen gaire

no

de Barbará

carrer

Quan hi entrávem,

delegats

Els

dispensari11
=70:1 El

els que

no

L'almirall an,glés respongué :
--Tot aix() és innegable, senyor Briand.

vegacla

Per() cada
va

a

fons,

també

Economía

que

capital ship

un

n'hi

se

va

un

se'n

almirall.

psicología

í

Snowden és implacable
d'economies. Comparant

la
les

en

política

seva

desposes

de
amb les d'anys anteriors, ha
trobat que els viatges deis parlamentaris
británics havien costat en 1930 cinc mil llizt
res esterlines més que en 1929. (A Anglater
ra, els diputats viatgen a despesa del pressu
post.) Per tant, ?'irreductible Snowden ha
proposat que, per alleugerir el pressupost
per afegidura, donar un bon exemple al

Vany passat

El senyor

.

país, els diputats viatgin, d'ara endavant,

Gambó després de la reunió centrista

tercera classe i
cap. mena .de sorpresa davant de la naixenga
del nou partit del centre. La gestació labo
riosa de l'infant, i abans la seva concepció,
foren obra de molts d'anys de relacions i de
ruptures ; la idea, peró, de posar-lo al món
no
,fou mai abandonada del tot. Amb el
partit del centre passa el mateix que amb la
dictadura ; com un riu subterrani, fluiren
per un gran espai de temps ; i sinó que no
que així
está bé fer de profetes,
la dictadura, des del moment en qué
com
abandoná l'ombra on operava, mitjangant
lleis de jurisdiccions, juntes de defensa i al
tres excessos, i sortí a l'aire L'Hure dissipada

afegirfem

alegrement pel simpátic Hereu Escampa
Miguel Primo de Rivera, comengá a dei
va provocar, afegint a la
xar d'existir ; car
injusticia sorda l'escándol palés, una reacció

partit

del centre, que
ciutadana. També el
un fet de
no és sinó donar estat de dret a
collaboració i d'intervenció antiquíssim
potser que, gel seu discurs
els anys volen
de temps, determini ruptures de vellos alian
podria fer creure les cartes
ces tácites ; ho
canviades entre el duc de Maura i el se
nyor Cambó : en efecte, sota el tomeig cor
tés hi havia una lluita implícita, un cabdi
llatge deixat desert a fi de no lesionar sus
ceptibilitats, i aquell compliment un si és no
és farisaic del duc a l'ex-líder de la Lliga :
«grácies a Déu que un home com el senyor
Cambó ha deixat de veure entrebancades les
seves
immenses capacitats per les fretures
del catalanis-rne!»
Aquest compliment en boca d'un polític,
que tan bé va saber bescantar-nos en el seu
darrer
podría indicar moltes coses.
Porqué és un fet que el senyor Cambó,
en constituir el bloc centrista,
s'ha limitat
a posar la clau de l'are a la política de tota
la seva vida. Racialíssimament catalá, el
senyor Cambó, amb una tenacitat i una gran
imaginació, servides per força talents po
—

—

lítics

i, sobretot, parlamentaris, des de jove
una
magnífica maniobra onvol

havia ideat

Aneu la vinent setmana
a la subhasta d'ad Sala Parés

ella representa servirien per

Espanya

d'una gran
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REBAIXES EN
SECCIONS

»E

TOTES
LA

LES

CASA

O

la

l'Espanya

renaixença
definitiva.

Bell somni que conté certes partícules de
veritat! Després algú diu que Cambó fa
política realista. Pero sempre que s'acosti a
la seva realització topará amb una contra :
que un boa castellá, lógicament, com hi ha
món, s'estimará més estar una mica més
mal governat, peró a la castellana : no es
resignará a desaparéixer : la llei de la con
servació de l'existencia és la primera de les
lleis vitals. Per aixó, tan dúctil com vul
gueu dintre de les negociacions, arribará un
moment que dirá «prou»! ; i si cedeix, per
tal d'evitar discórdies i perjudicis, nomás

s'enretirará aquell espai just a qué l'obli
gui Pembranzida moral i económica de les
masses d'opinió de
Paltra banda del seu
Ebre. Dit en altres termes, el plet de Ca
talunya, tal com estan les coses, encara és
més fácil de resoldre des d'ací que des d'allá.
Depén, més que d'ells, de inosaltres.
Prova d'aixó, aquella Mancomunitat que
ens
fou concedida i presa amb pocs anys
d'interval, i que ens fou presa, ironies de
la sort, pel primer governant espartyol, fae
turat des de Barcelona amb el programa de
la Lliga, que fes manifestacians ministe
rials rabiosament descentralitzadores!
Per aixó que l'única tara que, corn a ca

talans,
Cambó,

trobem a la maniobra del senyor
és que no fa más que lligar solern
nement olió
que ja passava sense tantes
formalitats : aquelles intervencions de mi

nistres catalans als governs de S. M. que
no seTvien mai
cap interés de Catalunya i
que només provocaren una escisió monu
mental a la Lliga ; perá Ilavors, mal per
mal, no essent lligats amb pactes, els pro
homs regionalistes tampoc eren presoners de
ningú i podien rectificar sense soroll les se
ves
marxes
avui, si les coses esdevenen
lógicament, és a .dir, si passa el mateix que
aleshores (i les paraules del Duc de Maura
ens en fan moka por), no hi haurá més re
mei que optar per Catalunya o pels go
verns de S. M. d'una manera sorollosa. No
veiem que aquesta situació de la Lliga si
gui superior a la que ocupava durant Pas
semblea de parlamentaris, ni creiem que
deixant en mans deis de Madrid una ree
mença de la categoria del senyor Cambó,

siguin suprirnits

K>

:

a

per art d'encantament
els tradicianals obstacles.
Ara per ara, el senyor Cambó s'ha lirni
tat a reforear un govern on hi ha el senyor
La Cierva i el comte de Bugallal. Nosaltres,
sense
voler, recordem aquells ministeris
barrejats dels temps de la guerra del Mar
roc, falcats amb el senyor Bertran i Musitu i
el mateix senyor Cambó i que foren seguits
d'una Dictadura.
Per aixó déiem, en començar l'article, que
l'aparició a la Ilum del partit centrista de
fet podria determinar, segons com anessin
les coses, la torminació d'una illusió molt
vella, car el sonyor Cambó, posat entre Ca
talunya i alló que va contra Catalunya, ja
sabem qué faria. Si no, la seva maniobra
no
tindria cap sentit.
cona

steh.o.:11[1.4.4 ,14114.10441114.0',0411-1,
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!NERVIOSOS!
Prou de patir inútílment, grácies

a

les acreditades

GRAGEES POTENCRLS DEI DR.
que

SOIVRÉ

no

en

primera.

en

La proposta del canceller no ha estat ac
ceptada. La culpa la va tenir robservació

d'un diputat conservador :
—Els nostres electors, si

representants viatjant

veuen

els

tercera,
tindran ni mica de consideració.
en

seus

no

ens

El xofer
El diputat treballista Alfred Smith, mort
recentment, era un xofer de taxi que no
havia volgut renunciar. al volant mo-lgrat
l'elecció.
argumentava
—Un diputat advocat
porta assumptes, un diputat industrial se
gueix fabricant, un diputat metge visita els
seus malalts.
Per que no he de seguir duent
—

—

el

'mea cotxe?
I aixi va fer-ho.
Un dia que estava

parat davant d'una casa
de banca, Lloyd George, sense fixar-se en
el xofer, s'enfilá al taxi. Acabat el trajecte,
Smith digué al seu client :
—No puc acceptar propines d'un coliega.
El cap del partit liberal s'adoná aleshores
de qui era el xofer :
--Us he donat
de

parlar

deis

una

meus
*

ocasió

dir-li
tractes anzb la banca.
*

--

va

—

*

qualsevol xofer, Smith va haver d'a
nar un dia a
la delegació de peheiet per un
accident de la circulació. El comissari, lza
Com

vent-lo reconegut, es desfeia en excuses.
digué Smith —. El
—No cal amoinar-se
que es presenta a declarar és el xofer Alfred
—

Smith.

Els

presidencials

gossos

coeudge

aficionat

a
tenir gossos. Els
que vivien d'alió més bé
presidencial, tant que, quan
a
llur amo se n'hagué d'anar a viure a la
modesta residencia de Northampton, que es
parteix ainb un professor, els gossos s'es
canzparen per tot el barri, mancats de lloc
per esbargir-se, i els veins j'odien veure
l'ex-president o la seva senyora anant a bus
car els gossos pels jardins veins i desfent-se
en
excuses perque
luzvien trepitjat els par
terres deis altres.

és

gossos es
la residencia

seus

veu

mans
petitones i peludes, sovint
havia de sortir cap al dispensan i del costat
perqué el vigilant, des de 1'1111 de l'escala de
la redacció, cridava : •«Hi ha fiambre».
En sentir aquest crit se li desvetllava un
estrany instint, que ell creia «instint perio
dístic», peró el fet és que s'alçava precipita
darnent. Els ulls se li onclotaven i se li en
xiquien darrera els lentes, el bigoti espés
se li
estarrufava i els badius se li eixam
plaven fent una gran ensumada. I tot apun
tant una rialleta, marxava a grans gamba

des, per cert desproporcionades a la seva
figura rabassuda i a les seves carnes curtes.
Aquell borne estrany frisava el dia que,
per casualitat, no hi havia un succés de
sang al dispynsari. Peró, cona que tenia una
sort
absurda, la fortuna res no li regate
java.
:El dispensan i del carrer de Barbará és el
registre de la meitat de les tragéclies del
districte V. Es Púnica casa de mala astru
gánele del barri. Els veins miren amb pro_
venció el fanal vermell perqué saben que en
aquella casa sovint hi ha un mort.
L'home del qual us parlo ens hi l'avíe

portat a tots i
ens
dugués a

amb

un

cert

goig,

manasses

a

5'50

pies. flascó,

en

un

flascó

per

NOTA. —Dirigir?! -se 1 trametent 0'25 pies. en segells de correu
carrer del Ter 16,
rebreu gratis un !libre
i tractament d'aquestes malalties.

Sbkatarg,

Barcelona,

En sortir del dispensari el
ens

digué : «Puede
Aquel pajarito

Coolidge

ha canviat de

a

viure

una

en

que té

percM

els gossos
molestar els veins.

casa,

me

Parecía que iban

a

creerlo, amigo

MANUEL BRUNET

Aneu la vinent setmana
a la subhasta d'art Sala Parés
NOVETATS
EN CAMISES

Jaume I, 11
Teléf. 11655

anant-se'n

gran jardí, és
estar-hi bé sense

"Heimailoss"

CADA

El director d'escena Max Reinhardt passa
com a representant de l'art alemany.
Perb en realitat no és alemany, sinó ex
súbdit austríac, més o menys txecoeslovac
un
cop acabada la guerra.
Reinhardt ha demanat la seva naturalit
sacié al Reich, fent valer que a Berlín ha
muntat la majoria de peces i que la seva
firma figurava en el manifest del 93.
Per() el govern de l'Estat de Turíngia s'ha
oposat .11 la naturalització, allegant que el
que cal és un teatre nacional germanio, no
un
art dramátic internacionalista posat en
mans d'un jueu. A més a Inés, els naciona
listes rabiosos han Jet propaganda en aquest
sentit afegint que un home que té la Legió
d'Honor no és digne de convertir-se en ale
many.

JOIA

pertot

MARCA
UNA

ÉPOCA

Reinhardt pensá nacionalitzar-se letó, perc)

els diaris nacionalistes de !liga han
roll i el pobre Max ha pogut dir :

—D'escenografies

per()

a

mi

no

ent

meves

pertot

en

fet

so

volen,

volen enlloc.

Soívré,

d'Espanya, Portugal 1 América

al

La baixa deis preus

o

el cercle viciós

(Simpiicissimus, Munic)

Brunet.

ha conmovido de veras.
salirle las tripitas.»

un

puguin

company

era

usted

Segons els diaris hurnorístics americana,
Si

meu

llagrimejava i amb l'idioma que ehl parlava
perqué
creguéssim que
cubá, cm

—

franqueig a Oficines Laboratorio
explicatiu sobre !'origen, desenrolllament
per

gotim de sang.

li feia l'última resplendor. Sabien 'només
ho sabia tot el barri
que havia estat a
Yoleohama i a les Filipines, des d'on havia
vingut cap a Barcelona. L'havien morta per
gelosia. Era una dona menuda i tenia un

convéncer-se'n

totes les princlpals farmécies

detall era la
dada d'identificació de la morta.
Al cimal de l'altre pit hi havia uns quants
papellons sense simetria que semblava que
volguessin succionar una flor.
Al ventre hi tenia una faldada de flors i
un ocell
estilitzat amb les ales esteses. La
punyalada havia travessat el pit de l'ocell
que talment semblava que queia mort. Per
la ferida brotava encara un espurneig, un

---

més que un medicament són un el ement essencial del cervell,
ineduliaitot elsistema nervi6s, regenerant
el vigor sexual propí de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; Indicades especíalment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant lisies
com morals o Intellectuals, esportistes, homes de ciéncia, financiers, artistes, comerciants, industrials,
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencial, del Dr. Soivré, tots els esfourlos o
exeercícis fácilment 1 disposant l'organísme per rependre'ls sovint í amb el máxím resultat, arribant a l'ex
trema vellesa 1 sense violentar l'organisme. amb energíes prbpies de la loventut.

Venda

sorprenguéssiu. Aquest

nua
sobre una altra taula hi ha
via una Venus de les Drassanes. Ja abans
d'acostar-vos-hi véiett aquella cabellera que

nervi6s.

Basta pendre

la

principal

enormes.

Impotencia (en totes les seves manífestacions),
mal de cap, cansament mental, perdua de
memória, vertiiiens, fadig.a corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitacions, histerisme I trastorns nerviosos en general de les dones I
tots el s trastocas orgánics que tinguín per causa o origen esgotament

Dr.

si

Morta i

combaten ?'una manera cómoda, rápida í eficaç la

Gragees potencíals del

si

una
casa
de perdició. Era
l'únic que en entrar no tocaya ferro.
Un deis dies que hi vaig anar amb dl hi
havia dos morts. Un sobre la taula d'opera
cions jeia ben estés, ben renda, un sindica
lista de divuit anys. Tenia un cos d'adoles
cent que semblava que hagués crescut d'una
estirada, com un plançó, i uns peus i unes

Neurastenía,

Les

coral

—
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PASSATGE BACARDI.

2

MIRARDR

4

ELS
H. G. Wells

:

"L'amor
í Mr. Lewishom

.

Autocaricatura de. Wells
als assabentats r(puix que tota moralitat
cal, és a dir, orejadora deis costums,
és evidentment saborosa), traben justificant
en la creenga, molt estesa entre certa
me
na
de negats, que solament mereixen el
qualificatiu de morals els productes més
refinats de la fador literária.
Peró parlar d'aquest bell libre de Nktells
eom d'una enovella ileugera, com si di
guéssiin a l'aquarella, d'unes arnors som
rients», en .sembla no solamente injustifi
cat," sinó deseistador. Perqué l'amor de
Mr. Lewisham no es limita a ésser som
rient quan escau, sinó que també passa
pels alts i baixos, els mals de cap, les pu
nyides i les langoixes de tot amor digne
d'historiar-se. I si aquesta obra és lleugera
en el sentit que no es fa mal pesada (sinó
que us encomana aquella pressa de lectura
produida pels 'libres més genuinament sa
tisfactoris), d'altra banda no deixa mai de
fer el seu pes molt ponderadament entre els
problemes importants que suscita.
Només els professionals de l'esgarip, que
mesuren els sentiMents per Ilurs efectes es
pectaculars, deixaran de sentir la densitat
emocional que s'arrecera en la bella con
tenció amb qué, l'autor ens exposa el curs
de les amors d'Etlhel i Mr. Leeviisham.
fhan d'ésser .ben ensopits éls qui no es
gaudeixin, com d'una vera festa mejor in
telectual, de les sávies manifestacions de
Mr. Chaffery. I ben pos clarividents els qui
encara, Ilegit aquest ilibre, gosin 'relacionar
H. G. Wells amb Jules Verne.

com

•

Sherríff í Barflett:"Fi de jornada"
El

costum

UN

L'ABRES

Si.. la publicado de la novela de Wells
L'AMor i Mr. Leouiisham (Editions
Biblioteoa Oreig) és un encert indiscuti
ble, cal confessar que no són gaire éncer
tades les paraules que volea presentar-lo
al .públic des de la .caberta .postissa.
Les que la qualifiquen de nove•la «Sa
ludable des del punt de vista moral, peró
no
insípida», si bé supérfities en part per

profitós d'esprémer

la

popula

portar R. C. .Sherrifif, l'autor de
journey's End, a escriure, amb a collabo
ració de Vernon Bartlett, úna novela a
.base del seu drama famós. Fi de Jornada
ritat

LL ETRES

LES

we

va

LLIBRE SENSACIONAL

Harding

La mort de

havia recorregut els escenaris europeus
americans ; calla aprofitar l'excitada aten
ció del públic donant-li en una nova forma
aló que el satisfeia.
Aquest aprofitament de l'éxit ha estat
fet, en aquest cas' d'una manera ben dis
creta, i IEdicions Proa han fet molt bé d'in..
eloure, en Ilur colleeció d'obres de guerra,
la novela de Sheriff i Bartlett, on és nar
rada la história de la comrriovedora amis
tat de Jim Raleig i Deinnis Stanhope i els
seus trontolls angoixosós damunt el fons de
les trinxeres.
Raleigh, Stanhope, Ósbonne, caracterit
zats d'una manera tan bellament econó...
mica en l'obra dramática, són e la novela
proveits d'antecedents que cal Iloar, per
qué si no afegeixen res a la vitalitat 'deis
personatges, tampoc no hi ocasionen una
d'aquelles pérdues que es produeixen tan
fácilment en aquestes rrianipulacions lite
ráries. 'El punyent djáleg del drama és re
produit en gran part en els dos tergos dar
rers del Ilibre,
en qué l'acció es desenrotlla
al front de .combat.
Una altra de les ibones coses d'aquest
libre és l'actitud deis autors (revelada a
través de les diverses actituds deis persa
natges) davant el fenomen de la guerra
—l'actitud natural de totes les persones
intelligents i sinceres que travessaren el
darrer gran cataclisme bel& sense trobarehi
Ilu• definitiva fi de jornada.
C., A. JORDANA

Es creenga molt estesa que les maquina
cio.ns tenebroses, les intrigues en qué es
barregen intéressos i crims ami). supersti
cions fosques, pertanyen oirebé en exclu
siva a les velles dinasties. I, encara, que
tot aixó era més propi
malgrat el eas
Rasputin —deis ternps •ntics que no pas
dele, contemporanis. Per?) es veu que no és
pas abd, i que fins en paisos que durant
llarg temps han fruit d'una
bona fama de despresos de
ies corrupcions de les vellel
civilitzacions, no tenen gran
cosa
a
envejár dé les pit
jors tenebrositats de la his
tória: Un d'aquests paisoS
eren
éls Estats Units, fins
que la ereixent corrupció
política l'ha posat a la cap
davantera
entre moltes
d'altres coses
de la im
moralitat. Ja no els queda
,

,

—

VAR1ETATS
í els

tJgo Ojetti

revista Pegaso

aquest segon escándol pesarla poc. La gelo
'enterboleix el bervell cada yegada més,
i el drama es torna tragédia.
Moren ,sobtadament q de suicidi alguns de
la colla Daugherty, el darrer d'ells Jess
Smith, oficialment suicidat, perb realment
suiprimit per la colla per tal d'evitar reve
lacions comprometedores. •Mrs. Harding,
que li professava siinpatia, crida el detective

ireu el dolor
de ronyons
perque

Estic satisfet del
resultats obtinguts ami)
PU
ODONA 1.. en totS
que

en

esti

indicat.

Cmedr,ille
de

seu

viatge

fins. les«justíssima»
observació, que
febleses del
carác
de

•

una

nostre

una

en cent anys hem
fet alguns
progressos. En els 'sobres, el illustrbsimi i
els genilissimi gairebé han desaparegut. Es
ciar que .aquest .inatí fe rebut un sobre de
la Universitat de .Nápols 'amb un magnífic
Chiarissirno sWgnore, .peró aixó és cada dia
més rar. Fin els diaris, ipel contrari, iels sti-e
perlatius cada die abunden més. I aixo que
l'adjectiu simple és ben preferible! Aixó és
el que convindria comengar á ensenyar
les escodes ; vull dir als .mestres.»,
Completament d'acord, sino que no som
tan
optimistes com Ugo Ojetti. Encara
abunden els superiatius ; el feixisme, que 11teráriament' és un subdannunzianisme, está
fent un gran ús de superlatius i fiás n'ala
creat de nous.

és pensar que

envejar
Europa, la
qual sobrepassen per les
proporcions gegantines que
hi pren la .corrupció.
a

Un libre recent, les pri
noticies del, qual tin
guérem l'estiu passat i que
ara acaba de sortir en
tra
ducció francesa, és un deis
A. Bularti Ríalp : "El Rellíseall" docurnents més sensacionals
sobre els Estats Units,
No recordem ben bé si el nostre car amic
pel fet de .referir-se, a ca
Alexandre Bulart i Rialp pot ostentar en
sos aoncrets, d'un'
interés
argent la cigala de Provenga, o si. éš «mes
més ..apassionant, almenys
tre d'obres», encara que ens decantem més
pel gros públic, que les
aviat a «mestre d'obres», drstinció que els
Sanes de. la 2h:e future, de
felibres solen donar als prosistes—si no ens
Duhamel, per exemple, so
equivoquem—, així com la cigala sonora. .bretot ara que l'interés del
és concedida per a ús dels poetes.
lector mitjá es reparteix ,per
De tota manera és bo que els nostres
igual entre la biografia i
lectors coneguin el nostre amic Bulart i
la novela.
Rialp en la seva doble personalitat de .1i
Aquest !libre és L'estra
terat, condecorat pels felibres i autor d'un nya ntort del president Har
libre anomenát De les tneves tresqueres, -1
.ding, i el seu autor és G.
pelític conspicu de la joventut de' la Lliga, B. Means. Aquest fou el
proba.blement candidat a les futures elec
detective privat de la senyo
cions municipals pel districte VI.
ra
Harding i en qualitat
Dins la secció política glosarem, si s'es
de tal explica, el que va yeu
cau, les seves tasques municipalesques. Ara
re 1
va sentir en
l'exercici
per ara només podem parlar del literat.
de les seves funcions. Tot
El Relliscall és la seva darrera producció.
el que sabem de Means ens
Es tracta d'una novela escrita dins una
ho explica ell mateix, i real
técnica del segle passat., A estones, com a
ment, no en surt pas gens
reconstrucció histórica, no deixa de presen
afavorit. tEspia al servei
tar el seu interés '• peró nosaltres, com
d'Alemanya durant la guer
altas lleials,
podem. dissimular la con
ra, detective particular des
trarietat que ens ha produit que el senyor
prés; no té pas una moral
El president Harding i la seva inuller
Bulart i Rialp, que tants i .tan bells fruits
irreprotxable. Peró almenys
prornetia en De les nieves tres queres, s'hagi no es vol presentar millor
deixat arrossegar per la facilitat de la plo
del que és. Barrejat amb una colla de poca
i aquest ens reporta la conversa, penúltima
ma i encara s'entesti a conrear un génere
que hi hagué entre la Presidenta i eh. La
vergonyes, no pretén justificar els seus ac
que ha d.onat prou de si. I, sobretot, ha
tes, disposat sempre a obeir, seguint la nor
situació és cada dia més insostenible ; el
vent-lo tractat particularment, i sabent que
President no es veu amb cor de trencar ni
ma
de conducta que s'ha triat «Fes el
té prou enginy per a llaurar més fons, en
que et demanin i no preguntis res.» Con
amb Nan Britton ni amb prou forces per
terres més dures i més fértils.
desempollegar-se de Daugherty i compa
tent
d'haver obeit aquest principi, s'enor
No negarem que ens han fet dure els
gulleix de la seva vMua professional per nyia. Parlant de la primera, profereix pa
trossos sainetescos de la novela. Peró, a
raules que Mrs. Hancling, enfollida de ge
fer aparéixer i desaparéixer papers compro
forga de repetir-se els uns fan nosa als metedors i per dur a terme les més delica
losia, no li podrá perdonar mal. Des d'ara,
altres. El sainetisrrie només es permet en els
odiará el seu marit amb tota l'ánima, i, en
des' gestions, feina per la qual cobra no
contes i nárracions breus. Si no, Ofega la
la seva creixent follia, Mrs. Harding es creu,
ranta &bien per semana, perb en gasta
trama psicológica de la novela.
I, tot set
per dir-ho com Bernard Shaw, la «Dona
molts milers cada mes. «Naturalment—ex
vint, l'afany de forger la nota duu a coses
plica—que aixó no ho pagaya el Govern.» del Destí». Retreu que Anglaterra ha estat
inclús de mal gust i que, per llur cruesa,
Presentat el ipersonatge, presentem el que
governada per dones en períodes deis més
juren amb el fons rosat de l'obra.
conta. En octubre de 1921, Mrs. Harding
famosos de la seva história. Consulta la pi
No ; no és aquest el camí. El sényor
tonissa
com
és obligat en les grans cir
el crida a la Casa Blanca. Mr. Harding fa
Bulart i Rialp--no volem adular-lo--pot i
un any que
és .preáident i ella és the First
cumstáncies de la vida
i la vident li res
Si
deu assolir una mejor modernitat.
no
Lady of the kind. Perb, en realitat, Harding pon que el President tnorirá,.peró que ella,
ho creguéssim, no ho diríem.
no és més que
un ninot que fan moure al
la Dona del Destí, queda predestinada.
R. LL.
ternativament la seva dona i la colla de po
Harding, compromés a ésser novarnent
lítics que li han assegurat l'eleeció, c,olla
candidat a la presidéneia, emprén la cam
moguda per un gran banda, Harry M.
panya electoral. La seva dona no dubta que
els seus adversaris polítics treuran a la llum
Daugherty. Aquest va ésser qui féu presi
dent a Harding perqué 11 conveni.a pels seus
táta la corrupció de la seva presidéricia.
múltiples !negocis bruts. Harding u ho pagá Harding cau malalt a Vancouver. Al cap
atorgant-li
a
petició própia
el ministe
de poc, és anunciada la seva m,ort i, de re
ri de Justícia. Es en aquesta data que co
torn a Washington, Mrs. Harding pregunta
menga Penemistat entre l'Attorney general i
a Meáns si pot impedir l'autApsia.
la dona del President. Aquesta, que no sap
Aquesta última conversa acaba així :
res de la política ni d'administració,
es guia
—«Warren Harding ha mort, amb l'honor
pels consells d'u'na vident, que consulta per salvar, tal com Mrs. X (la vident) havia
escrit. En saber-ho el President, agafa por :
predit. Si arriba a viure un dia més, batirla
el text de les consultes pot ésser utilitzat
estat masa tard. No he trait ni el ineu 'país,
PTES rucm:
ni el parta ni el meu marit. No em sap greu
pels enemics. El detective Means rep l'en
res : he acomplert
el meu destí.
1IT
cárrec de subtilitzar la preciosa correspon
I til
déncia
i en explicar-ho en el llibre s'es
»Després d'un liarg
responent
tarrufa' d'orgull professional.
a
una pregunta informulada, peró que
ella
D'alélhores engá comenga la Intiírnitat en
itavia endevinat, Mrs. Harding digué amb
tre Mas. Harding i el detective, el qual co
veit dura,
mirant-me als ulls :
ec or
menga a adonar-se que la «Primera Dama
»—Mr. Means, Fi ha coses qué no es
del país» éš víctima d'una follia que no fará diuen a ningú.
»—Senyora, hi ha coses que no cal die
sino augmentar .amb els anys. El president
té una ámant, Nan Britton, que pretén
les.»
mona' tecnic contables
Mrs. Har
ádhuc haver tingut una filia
ding és cada dia més i més obsessionada
per- la por de l'escándol : escándol poli
e
.Tal és, en imperfecte resum, el libre sen
tic per les relacions amb Daugherty, escán
industrial i
sacional
de G. B. Means sobre un fet que,
doi morad per les relacions amb Non
Abonament,
trásliadat a la novela, slauria titlat d'in
Britton. En un país. rnenys saturat d'hipo
versemblant : el mot rocambolesc hauria
eresiá puritana, i sense la gelosia gairebé
semblat lleuger. Ara que la moda es decan
animal de la pertorbada Mrs. Harding,
ta als documents, aquest libre n'és un, i
sobre fets ben próxims a nosaltres; en el
temps. I senyalern encara una cosa que no
pot ésser passada per .alt : que sigui possible
publicar revelacions d'aquesta mena a tan
poca distancia deis fets.
meres

•

•

•

•

•

—

Una fesi sobre períodísme

des Hautes Etudes Sociales de
candidata ha presentat una tesi
sobre El periodisrne espanyol de 1919 a
1929,
Perfode particularment interessant,
devia pensar l'auditori. Perb...« ni una sola
revista catalana figurava entre éls periódics
estudiats. No haurfem tingut, dones, gens
de sort en la primera tesi presentada a l'Es
cola del Periodisme si el tribunal no hagués
estat format pels senyors Vinas, de l'Insti
tut Hispánic ; D'Ardenne, de Tizac, que tra
gá un panorama de la política dictatorial
en relació amb la premsa, i el noStre cola
borador A. de Falgáirolle, qúe senyala les
lamines del treball i renyá la candidata per
tractar el catalá de dialecte.
A l'Ecole

París,

una

Preparatius Goethíans
L'any

vinent s'escau el centenari de
Goethe. Mentrestant, i com a preparatius,
hom restaura la casa del poeta, que amena
gaya ruina, i els editors preparen edicions
d'obres de Goethe i de tota mena de libres
que hi facin referéncia.
Ara fa poc, s'ha publicat el text d'un con
tracte de Goethe am b l'editor Gosohen. Está
datat a Karlsbad el 2 de setembre de 1876,
és a dir, abans del viatge a Itália. El poeta
lliurá a l'editor l'original de dos volums,
i en promet sis abans de dos anys.
De mament, Goethe rep dos mil reichstha
lers per aquells dos volums, és a dir, uns sis
mil mares. En 1823, quan les seves obres
feien quaranta volums i fruia d'una ano
menada mundial, el seu editor no li volgué
pagar cent mil thalers per una edició de les
obres completes.
Actualment, a Europa i a América (ex
cloent el petit país en qué vivim), hi ha
molt sautors de menys reputació
i no
parlem d'altres qualitats
que treuen molt
més profit material de les seves obres.
—

—
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Acaba de publicar-se el llíbre
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fiel' per només
.permetre ais escriptorá un superiatiu cada
eent ,págines. No podent-ho, el .meu consol
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NAL
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a

en

el Diari d'Emerson les no
a Itália•en 1833 (...).
A Florencia, que és la ciutat que lEmerson
prefereix, .anota : «Eh italians usen massa
Cl superlatiu, Landor diu que Italia és el
país del issimi. Un, per dir-me l'altre dia
que era 'la .,mateixa cosa' que jo havia dit
abans, digué : C'é l'istesSissima (mateixís
sima) cosa. I al restaurant, el cambrei= al
qual pregunto com está la crema, respon :

«Rellegeixo

mostra
ter. Si
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DE

—Peró, mamá,
Ja compondrá

-

?tx

tti

no

que amb

el dia que fa

puc tornar-li el paraigua...
(Le Petit Parisien,

-

París)

que
no

•

em

casi amb

comprén

res

oses aconsellar-me
si és un xicot que
d'abstracte?
(Haagsche Post, La Haia)
com

l'Oscar,

—Aquests
d'ara :
darrera.

no

autos s'assemblen a les dones
pot distingir el davant del

es

(fugend, Munic)
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