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Confra
sentenciade Jaca
no cal demanar piefact.
Val nités protestar.

e
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Subscripció

Pefif consol
Només el que ha rodat per redaccions pot
tenir una idea de la quantitat de paper que
s'hi re.
Aquesta quantitat de paper es divideix en
imprás i l'altre. El primer comprén una vasta
gama que va deis diaris més coneguts a les
publicacions més estrafoláries, com la ima
ginació del lector mitjá és incapaç de figu
'rar-se. L'altre, a la seva vegada, es divi
deix en paper que
pobret!
aspira a
ésser imprés i un residu heterogeni de mal

sembla que la senténcia demanará una pena
de mol-t. Peró tothom sap que el Govern no
voldrá fer executar amb tot .el seu rigor la
sentéficia, per la senzilla ra6 que l'opinió
del país s'hi oposa, o sigui, per la raó que
aquest govern de prohoms no és prou fort
per fer-la complir. Dones si el Govenn no
té autoritat suficient per arribar al final
?per qué havia de tolerar .aquesta exhibi
ció de mal gust? Es inútil dir que el país

—

•

d'abjecció política

ens

robustir. Ningú, per6,

no

més els estómacs agraits,
recordará la data del ro de
març, perqué, encara que
l'obra del dictador hagi fet
trontollar tota la política
espanyola, no será pas pos
sible considerar com un gran
home un militar, pel qual,
encara
que es pugui reco
néixer que era una bona per
sona
rodejada de tota la
gent sospitosa de cada po
blació, no podrá oblidar-se
que, segons frase própia, tot
Primo de Rivera en una visita a Barcelona
el que sabia he havia aprés
al Casino de Jerez i ens govennava amb els
es commourá davant d'un gest de Di
no
principis del Casino de Jerez i unes citian
vendres Sant o de qualsevol dia no tant
tes idees de «cuarto de banderas».
Sant. Una vegada més es Confirma que el
iPer6 els fets són tan recents, és tan a prop
áenyor Romanones tenia ra6 el .dia Abans
el desenllaç del drama, i ens en sentim tant
<l'arribar al Poder. Davant d'un Govern que
encara de les conseqüéncies d'un mal go
obra amb tanta insinceritat no cal demanar
vern que va durar sis anys i quatre mesos,
pietat, perqué la pietat haurá obrat de Si
que no és possible de substreure's a la
mateixa. Valdrá més protestar.
preocupació de passar balanç d'aquestes ca
La réspansabilitat pels fets de Jaca és en
lamitats públiques. Tampoc no és possible
gran part del Govern Berenguer, que va
d'esquivar la déria de comptar el dies
donar al país la impressió que no hi ha
de sofriment
talment com els dies sense
altre sistema de defenáa que fer un pensa
sol o de malaltia. Es impossible no portar
Ment definitiu sobre un régim del qual és
el registre d'anys, mesos i dies d'un ul
irnpossible esperar cap tasca constructiva
tratge fet al país i a cada un deis ciuta
pérqué ja té prou feina intrigant per con
dans durant la primera i la Segona dicta
SerVar-se.
dures, d'establir dates i coordinar fets.
gis pupins han coanmemorat la data de
la mort del dictador. Els pupins de Baroe
lona, els espoliadars del nostre tresor pú
blie, han imprés en* aquest motiu un recor
datori en el qual hí ha estampat, a títol de
frase famosa, el següent pensament del dic
tador:
"Yo. no tengo la experiencia de goberimir
Nuestros medios son tan sencillos como in
genuos. Son los medios que el bien de la
Patria nos dicta, 'y nuestras resoluciones
están tomadas mientras hincamos nuestras
rodillas en el santuario del alma nacional.»
Es tot un programa de govern, el progra
ma *que ha reduit quesi a la meitat el valor
de la pesseta, el programa del Casino de
Jerez
del «cuarto de banderas». No cal
parlar-ne Inés.
Ha passat un any. Entretant hem vist
caure el govern Berenguer.
Les causes de
la caiguda del ministeri' Berenguer són co
negudes, i la principal d'elles fou, l'obsti
nació de salvar les responsabilitats de la
Dictadura. tEs realment molt significatiu que
en certs alts llocs, on va tolerar-se durant
rnés de sis anys que fossin destruits els par
tas als quals la corona deu l'exist?ncia de
la Restauració, hagi existit la preocupació
de salvar els dictadorets i de considerar-los'
como a instrument de govenn. Aquesta ne
cessitat d'aguantar-se sobre una base tan
falsa va fer inevitable la caiguda del Govern
Berenguer. 1 quasi podria assegiarar-se que
l'actual govern morirá del mateix mal. -La
táctica és, per ara, quasi idéntica. Romano
nes, que..dos dies abans d'ésser ministre
conoreta•va el seu programa en els quatre
punts següents : restabliment de les garan
ties constitucionals, eleccions, responsabili
tats i amnistia, ara ja no es recorda del se»
programa. Certament, el Govern fa elec
cions, peró mantindrá la censura fins a dar
rera hora i no vol sentir
parlar d'amnistia
ni de responsabilitats. Tot va encarninat a
salvar les responsabilitats deis dictadors,
deis responsables i deis irresponsables. La
liquidado de l'obra de la Dictadura és in
evitable. Si el Govern Berenguer hagués po
gut ernpendre aquesta tasca sense contempla
cions als pupins, si hagués pogut fer elec
cions rápidament, s'hauria estalviat l'episodi
de Jacai el de Cuatro Vientos.
Poc més d'un any després de caiguda la
Dictadura, i ceincidint* atrib l'aniversari de
—I qué hí aneu a fer els fécnícs a Madrid?
la mort del dictador, ha vingut el Consell de
guerra de Jaca: En escriure aquestes linies;
—Es que aquí no esfem prou ben cenfraís.
,

•

.

*

Entre aquest residu heterogeni, cal comp
les calles. Ara n'acabem de rebre una.
i molt bona sota diferents conceptos, per
tots els quals felicitem el seu autor : redac
tat, sintaxi, ortografia i esperit. Transcri
vim-ne un tros : «En el vostre -reportage
Les Académies de Ball a /a fotografia. Un
llarguíssim renglede noies hi ha, entre elles,
no menys
que la meya xicota, i jo, pobret
de mi!, creient-la puris com un ángel, etc.,
etc., etc. Cal fer .un aclariment, i és que no
us
ha de doldre aquest descobriment pen
sant que desfeu la meya felicitat (?). No!!
Sóc un humorista i em sé pendre la vida
tal com és ; rúnica cosa que em dol, perd,
és que al davant deis amics passava per un
viu, i pel que veig en tinz molt poqueta
cosa; sortosament era de poc temps la con
quista (?). i els companys no la conerixen, i
per tant no !miran felicitar-me pel meu bon
cop d'ull.»
El nostre lector humorista, que, firma
amb un pseudónim d'un cert cinisme (o
d'una certa resignació), acaba demanant-nos
que li diguem on és treta la fotografía es
mentada. Sentim molt no poder complau
re'l; un compromís amb l'amo del local
ens veda donar al nosre amic aquest detall
d'altra manera que particidarment, assegu
rant-li, aixd si, la discreció més absoluta.
Altrament, no li costará gaire esforl, saber
a
quina académia de ball correspon la foto
reveladora.
parlant de tot, caríssim comunicant, el
vostre pseudónim pot fer creure que teniu
una idea eXcessivament pejorativa del «per
sonal» femení que cóncorre 4 les académies
de ball, alhora que ens faria tétner una re
solució calderoniana per part l'ostra, si el
to de la vostra carta i la paraula «desempa
llegar-me'n» no ens induissin a creure, al
contrari, que aixt com heu mostrat esprit.
en la vostra carta,
en moStrareu
també en
la costra conducta.
No sabem les intencions amb qué havieu
fet aquesta vostra conquista. Es dar que
les suposem bones, immillorables, i per
aixd ens felicitem d'haver contribuit a evi
tar-vos de fer, potser, el paper de protogo
ntista d'una novetla per «entregues» del ti
pus Madre en el día de su boda que ara esta
penjada a tots da quioscos de la Rambla.
tar

ha costat tants di
ners corn si haguéssim fet
una
gran guerra i que se
gurament només haurá tin
gut l'avantatge de. precipi
tar la caiguda de les institu
cions que un general tipos
segle xix es praposava d'en
que

—

classificar.

•

període

2'50 pessefes frímesfre

Els Dijous
Blancs

Un aníversari
un
Consell de guerra
Molts barcelonins recordaran tota la vida
que el dia i6 de marg de l'any 1930, en
ocasió d'assistir a la presa de possessió del
Palau •Nlacional de, Montjuic, solemnitzada
amb un concert de l'Orfeó Catalá, várem
tenir noticia de la mort del general Primo
de Rivera. Els ciutadans que tenen rádio
comunicaven que havia estat Ilegit un des
patx de París .anunciant la mort repentina
de l'ex-dictador a la ciutat escollida com a
l'exiliat. L'alome
refugi
que havia obligat dotzenes
d'espanyols a exiliar-se, ha
via résistit la dura próva no
més un mes i mig. En la
história deis dictadors con.
ternporanis no hi ha una
história política més cómica
ni un final més dramátic.
No pensem commerorar
anuálment .aquesta efeméri.
des. Dé se'n cuidaran prou
els que varen viure de la
disbauxa dictatorial, els que
varen enriquir-se durant el
període vergonyós de sis
anys llargs de dictadura.
Durant molts anys, en ar.
ribar el 13 de setembre,
será recordat un afire 13 de
setembré d'infausta i catas
trófica mem.<Sria, 'niel d'un

:

MIRADOR INDISCRET
L'arisfocráCia municipal
L'altre dia un repérter municipal

pregun
tá al comte de Güell :
—Es' a dir que es presenta regidor?
senyor.
li agrada fer de regidor?
—Es que IEn Cembo m'ha promés que
em faran alcalde de R. O.
—Peró si sembla que els batlles han de
.

elegits pels Ajuntaments...
—Aixó
abans, per6 ara, després del
que jo he fet
l'Ajuntarnent, han comprés
que és millor que
l'Alcaldia hi hagi sem
ser

era

a

a

títol nobiliari que no pas un. qual
sevol. Ara ji explicaré corn ho aconse
guirem. Si tenim majoria, em• faran alcalde
per elecció. Si no la tenim, em nomenaran
des de Madrid.
pre

un

El descobriment del

municípi

.Coincidint amb l'obertura de la campa
electoral, la sang del prohom lerrou
xista senyor Vinaixa ha comengat a bullir.
Sobretot,
havent-se convengut l'i•lustre
valenciá, després de la negativa del Parití
fex Alexandre a •escoltar-lo, que tampoc
aquesta vegada no és déls
.tan
sois deis. •cridats.
Tornen, dones, a fiorir, les seyes frases
agudes contra la plana major del .partit.
La darrera que se li atribueix és aquesta :
ésser preguntat pels candidats que el
lerrouxisme presentará a les vinents elec
cions municipals, respongué :
—Qui vol que siguin! Les caravelles de
Calan. La Pinta, la Nina i la Santarnaria.
Sembla que la Pinta és flEmi1ino i la
Nina En Jesús Ulled, yeritable nineta deis
ulls ara, segons es diu, del cabdill.
aya

Hí ha joves i joves
Deu ésser per aix6 que l'altra

l'Ateneo, el senyor Vinaixa
eitat, discutint en un grup

tarda,

estava tan

a

ex

on
hi havia el
senyor Amadeu Aragay, que des de la 1)i
blioteca es sentia el que deia :
—Acabo de llegir un article a Las Noticias
dient que es neoessiten homes nous. Con
formes, jo sóc el primer de cedir el pas als
joves, peró als joves de veritat ; als guár
dies urbans, no !...
Els ben inforrnats diuen que l'autor de
l'article que ,provoeá la indignació del se
nyor Vinatza, alhora que periodista, és fun
cionad de l'Ajuntamertt, agregat a 'la .guár
dia urbana.
•

•

La vida és breu
mateix ex-regidor valenciá, que es
que sent de debé la pruIja de tornar-ce
a
ésser, fou yist l'altra nit a la Rambla,
prap del quiosc de l'Agustí, voltat de cor-,
religionaris, als quals deia
—Eixe Ajuntament será revolucionad i
han d'anar-hi homes bregats en les lluites
polítiques. Pas al jovent, molt bé ; per6 res
pecte als vells. Al cap i a la fi, ells es po
den esperar i nosaltres no. Potser aquesta
será l'última volta que podré ser regidor' i
no vull que m'arrebaten el meu pulsto de
combate..
El

veu

Tecnícísrne radical

tenen

história,

Vinaixa, Doménech,

com

Rafael Ulled, Olivella, Roure,
etcetra, i entre els segons els que voten fer

una
histbriai com Jesús Ulled, Angel
Marsá, Eduardo Carballo...
En totes les reunions radicals, aixb pro

se

discussions. En una
deis que volen veure-hi ciar
•

voca

d'aquestes,

un

dir
—Desenganyeu-vos, que no hi aniran ni
els uns ni els altres El partit radical s'ha
modernitzat, i seran els técnics els que ani
ran
a
l'Ajuntament técnics deis provei
ments, com En Matutano ; técnics de les
pompes fúnebres, com En Gatell ; técnics
de tot el que es presenti, com l'Heredia...

La

va

inquietud deis técnícs

Lliga no ha fet conéixer encara el
deis nous candidats, perb s dóna ja
per segur que un d'ells será el distingidis
sim economista senyor Andreu Bausili, un
deis capitostos de la Qbade.
El senyor Bausili portará a l'Ajuntament
la •missió de regenerar les finances comu
nals. Oh 1 és un heme del Wall Street, o
poc se n'hi falta.
•urant la Dictadura, en aquells dies en
qué semblava que- els artillers ho havien
La

nom

.

•

d'engegar tot a rodar, un polític conegut
nostre visitá, per un assumpte de la Ghade,
el senyor Bausili.
—Qué hi ha? Qué és diu? Quins rumors
corren? —preguntá aquest amatent.
—Sembla que aixé deis artillers...
—No, borne! Ein réfereixo a si hi ha al
gun afer en vista!
Aquesta interrupció pinta de cos enter el
senyor Bausili.

Qué
Els

us

qui

créíeu?

transitaven per la Rambla els
de la setiriana passada, foren intri
gats per sis individus, els quals passeja
ven en fila india i vestits amb una escafan
dra de bus. Cap Mol... Ningú no atinava
qué podrien. anunciar.

migdies

L'Aldaz

no

bada

junta general <le socis a l'Associació de
la Premsa, el ,passat divanenge. Es vota la
renovació de la meitat de la Junta directiva.
Hi ha dues candidatures. A d'oficial figu
ra, com a vocal, el norn del periodista ra
dical senyor Rodríguez Soriano. També hi
va
el nom d'un altrel periodista de filiació
radical : En Paco Aldaz.
A l'hora: d'anar a votar En Vinaixa, el
seu correligionari Rodríguez Soriano li dóna
dissimuladament una papereta d'on, ha es
tat eliminat l'Aldaz.
--Ep!
erida aquest—. I En Soriano ha
de formar candidatura amb mi per a dipu
tats provincials? No ern f.... pas
Heus aeí per qué el jove Rodríguez So
riano no•anirá en candidatura pel districte

primer provincial.

L'Altdaz, redactor d'El Diluvio, hauria po
gut, amb agLieSta anécdota, redactar un d'a

quells solts titulats Armonías radicales que
esdeviingueren famolos al popular diari. Peró
ho ha fet per delicadesa. Nosaltres ho
fern per ell.
no

Saviesa
Es

í bona fe

.

parlava d'aquesta

gran Setmana del
de la Saviesa que al voltant del
comte de Keyserling
que, entre nosaltres
sigui dit, posseeix una 'saviesa desferma
da —diversos intellectuals catalans i Gaste
Ilans celebraran aquests dies al gran hotel
de Foranentor. A la Setmana hi assistiran
intellectuals de diversas prooedéncies : el se
nyor Joaquim Xirau, per exeanple, univer
sitari i diplomat fins a la infiamaci<S, i els
senyors Sagarra i Pla, •bohemis .fredíssims
deliberats i fieugerament cínics.
—Sí, senyors—deia Josep Pla en una ter
túlia barcelonina en la qual hi havia el se
nyor Xirau—, irem a la Setmana de la Sa
viesa. Discutirem els més grans temes de
la humanitat i mirar em de resoldre les
grans qüestions de l'época. Farem, al ma
teix temps, tata la propaganda que podrem
del gran hotel de Forrnentor, perqué 91 pro
pietari, que és el que ens invita, es mereix
els nostres millors respectes...
L'universitari Xirau, que ha escoltat la
primera part del programa exposat per En
Pla amb un enterniment notori, es retlreça
indignat davant de la segona part.
-J-Compendreu, Pla—diu—, que si jo veiés.
en el que acabeii de dir una ombra de mala

Seny

o

—

fe, jo

no

em

prestarla...

--+Mala fe? No sé _pas qué hl veu! Ha
tindrem tot pagat... Ern fa l'efecte que la.
bona fe és perfectament visible.

La (ornada del

fill pradig

Es tracta de Márius Mateo ; aquell que,.
amb acusacions de sep.aratisme i afalacs a
la vanitat ridícula del senyor Milá i Camps,.
va donar-nos
uns concerts
lbero-Americans,,
on va mostrar-se tan incapac de dirigir com
capag de cobrar grans sumes. De passada
dedicava al bescantament patriótic.
•

El cert és que la imminIncia de les elec
cions municipals ha désensopit els casinos
radicals on, fina ara, el més animat eren
les partides de nanillla i les orquestrines que
feien bailar el jovent. I també és cert que
hi ha una certa pugna entre els vells i els
joves, corruptant entre .els primers els que

ja

P•er4t) quan en El Sol de dissabte i en l'ar
ticle d'Ortega y Gasset, horn llegí que Cam
bó viatja amb escafandra, la incógnita restá
sobtadament aclarida : Els bussos a la Ram
bla eren un .reelam del ciCentro Constitu
cional».

Ara' peró, penedit, torna entre nosaltres,
és Márius Mateo, compositor eatalá,

seques.
I dirigeix als crítics la següent lletra,
brillant de redactat, que capital textual-.
ment

:

Hl ha un membret que diu
«Audicions Marius Mateu.»
«Al Sr. Crític musical de...
Present.
»Molt senyor .meu. —En nostre acaparat
seti musical, donaré a coneixer, per primera
vegada, la meya obra de «Cámera. Es trae
te d'un exponent únic en desacort arnb el
medi certament en retras.
»Per el nacionalisme de la meya obra
dono aquesta primicie en la meya Ciutat,
després, pasaré al 'Estranger per constatar
i auilatar
yeritat de la valor que se li
atribueixi aquí ; invitant especialment a
vosté per congratularme amb la seva des
interesada opinió i elevat criteri.
»Agrait, desde ara, el saluda molt afee
tuosarnent, S. S. S.
Marius Mateo.»
Aquest senyor, que parla del tnacionalisme
de la sevta abra, és aquell que parqué no
ens
prenguérem seriosament els famosos
concerts ibero-americans, ens va escriure
una oarta encapçalada amb un escut nobi
liari i plena de grolleries, amb orclre del
llavors governador. Milans del Bosch de pu-lacar-la sota la pena de suspensió del set
manad, en la qual carta dela, entre altres
insanitats :
«En beneficio del criterio público debería...
senalar la intensidad política con que se
viene practicando nuestro arte, en perjuicio
de la obra artística, que es lo que debería
importar por encima de toda idea partidista
—

—

y

mezquina.»

111n composUor

"caso

único"

Mario Mateo, compositor «caso único»,.
segons confessió própia, j tambl segons
criteri del públic, encara que no concordia,
les dues accepcions en qué uns i altres pre
nen l'expressió «caso único», ja que eh l vol
dir cas únic de sublimitat, i el públici de
barra ; Mario Mateo, •oncs, posa unes indi
cacions també úniques per a orientació dels
executants
ai las! Len rars --de les se
ves obres.
Horn Ilegeix :

«Estalactític, estalacmític, dantesc,
No

es

allegro,

etc.»

pot negar que al costat d'aixé, dir :
adágio, etc., resulta gris,

MIRABDR
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Pare desnaturalifzat

UN FULLETÓ PER ARA INACABAT

El dibuixant Ernest Guasp, que per encár
rec d'El
Noticiero assisteix a' les estrenes
teatrals ,amb l'inefable Bernat i Duran, ha
anunciat als contertulis del café la publi
cació, per a més endavant, d'un llibre d'im
pressions que es titulará versemblantment :
Fent costat a un critic.
En .aquest llibre detallará En Guasp les
moltes i divertides observacions que, espe
cialment pel que es refereix a l'originalitat,
suggereixan les obres noves al senyor
Bernat.
Per si 'En Guasp es repensa i deixa de
recó el seu projecte, volem transcriure ací
les opinions del senyor Bernat respecte
d'una de les darreres obres estrenades per
la .Carme Díaz.
Final del primer acte :
—Peró... si aixó és meul
Final del segon :
—Igual, igual que una obra meya.'
Final del tercer :
-eSí, sí ; és meva, ben 'meya!
I ara ve el bo :
L'endema la va rebentar.

El més jusé fambé

peca

La déria .bernatduranesca del plagi ha
arribat de vegades a límits insospitats, peró
mal com el dia de l'assaig general, a Ro
mea, de la leva obra Quan el cor parla.
—Alto! —cridá, esverat—. Aquest final
s'ha de canviar. Es copiat.
-

—e...?

—Res ; és de l'Iglésias. No
adonat. A cadaseú el seu...

me

n'h.avia

Desagraiís
1Els pintors valencians Genar Lahuerta
Pere Sánchez no se n'han anat gaire con
tents de Barcelona.
La presentad() de Caries Riba en el ca
táleg de llur exposició no els ha compensat,
pel sentir d'ells, de les reserves de les cri
tiques. Prou que .ho han manifestat en car
tes adreçades particularment a tots els crí
tics, menys al d'un setmanari d'avançada
política. D'aquest, qui rebé la carta fou el
segons
director, denunciat-li la inepciaels anudas pintors
del titular de la secció
artística i recomanant-li que el despatxés
statim.
Per tal de fer-los agradable l'estada a
Barcelona, l'Estelrich els va introduir en el
gran món. Peró sembla que no s'hi van di
vertir gaire. Un d'ells deia :
—Mos han dut d'una casa a l'altra com
si mos haguessen posat de llarg. Ja estem
cansats de besar mans d'agüeles ; lo manco
n'hem besat cinquanta...
—

—

'

Oporfunísme
En el Bernat Xinxo/a, la darrera diguem
producció escénica de l'Alfons Roure, un
personatge de cop i volta s'engega amb
«Mateu-ane... ! ellateu
tuns grans crits de
me !...»
L'altra nit, després de la frase, baixá de
les altures del teatre una veu rancuniosa
que deia :
—Fossis l'autor !...
ne

Exhumacions

Patufet reprodueix en les seves pagi
diversos treballs obra de collaboradors
d'altres temps. A una xarada, fruit de l'en
giny de l'actual regidor senyor Martí Es
teve, va seguir una inefable poesia signada
Agustí Esclasans.
J. V. Foix sObreeixí de satisfacció, i cre
ient •haver descobert una mina de docu
ments, publica els versos infantils de l'Es
clasans, en els Meridians de La Publicitat.
Perb, vet ad que el Patufet exhuma un
'conte del propi Foix... Fócius apta per re
produir en la secció de documents els dis
cursos dels Iprimers Jocs Florals.
Ara .bé : ?está selur En Foix que entre
aqüests discursos no en trobará algun de
seu? Aixb del sobrerealisme té unes bro
El

nes

mese.

El fuébolisfa conferencíanf
Enric «Mas, el. conegut defensa de l'equip
del Barcelona, per un enfilan de compro
ss'ha vist obligat
misos del tot
a accedir a donar una conferencia.
Fins aquí, el gest del defensa blau-grana
no pot negar-se que és d'una valentia i una
exemplaritat excellents.
Ara bé; a mida que va atansant-se el dia
de la conferencia, el simpátic palafrugellenc
está més i més preocupat, la seva rialla ca
racterística cada volta es fa menys 'visible
i fins la dispesera ha tingut ()casi() de cons
tatar les amargors que comporta aquest pa
per tan comproméá de futur conferenciant.
—1 el Més trist—li deja un amic desitjós
de fruir de la cara d'esverament grotesc
que posa en Mas quan li surten amb la
histbria de la conferenCia—és que en tot
aixo ni et queda el recurs de poder entre
nar-tel...
•

Un crífic

que

es

fa vell

Tenim a Barcelona Joaquín de Vedia,
i•lustre critic argentí de gran talent, la plo
només yodria
ma del qual, per l'agudesa,
resistir la compareció de la seva llerigua.
Al camerí d'una actriu, explicava el se
nyor Vedia :
—He trobat avui lEn Montero. No ha
canviat gens. M'ha parlat malament de to
tes les persones que m'han estat presenta
des a Barcelona. Jo, en canvi, m'he adonat
que ene faig vell. No li he sabut parlar ma
lament de ningúl
'
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L'heréncía del Virrei
diumenge

Un

migdia

estávem pre
societat de barriada.
vingudes de l'escala, tra
vessaven el café diverses persones, les quals
s'introduIen en una sala del fons. En el
rápid abrir i tancar de la porta ens arri
baven a les orelles frases com les següents :
«El triomf deis nostres ideals...», «Arribará
l'hora de fer-nos justicia...», «Defensarem
la nostra causa fins a la rnort!», etcétera.
Ens adreçarem a l'alo
me del taulell, per a dir
li, tot signant la porta
del fans:
—Una reunió política,
al

nent el vermut en
De tant en tant,

una

L'APERITIU

°Bonei

-

sé qui, que han inten
primerament subornar-me, i després,
ho aconseguien, han
quan han vist que
pronunciat encobertes amenaces.

Londres redacta el famós testament, origen
de tantes i tantes preocupacions.
En arribar a aquest punt, molts deis
nostres lectors exclamaran : «Grades a D'él.:
que hem arribat al testamantl» Qué caram
diu, aquest testament? El 'nostre gust se
da complaurels, perb ens trobem amb la
petita dificultat que aquest testaMent no
vist mal ningú. Encara més : hi ha
qui sustenta que no ha existit mal ; que

ambaixadors de

no

tat

no

—Així, vostés
teressats

que

río

creuen
es

que existeixen in

faci

efectiva

l'heren

cia?

—Veja, veja. I que per segons qui ja ha
arribat l'hora d'aquesta efectivitat. En an
teriors ocasions, s'havia desplaçat a Lon

potser?
—Ca 1 Són els Bonets.
Davant la nostra in
comprensió, el cafeter

amplia

positivament alegre.
El pagés és Pelement
ara, que al pagés no li

:

—Els Bonets; aquells
que han de cobrar l'he
rencia. Celebren junta

general.

Ben bé dues centes per
omplien la sala.
Homes i dones de les
edats i condiciona més
variades. Predom n aya,
peró, l'element humil. En
el inoment en el qual
nosaltres féiem acte de
presencia en la reunió,
hom passava als assump
tes generals. Un gra,pat
de socis tenia la paraula
demanada, i aixó fou
causa que en pronunciar
el president els mots :
«El senyor Bonet té la
Una
paraula», s'armés un xi
varri de deu mil diables,
car tats es donaren per entesos i s'aixecaren
a parlar alhora.
El president es velé forçat
a
fer un gran consum de timbre i a citar
rioans de pila i legons cognoms. Finalment,
parla un senyor Bonet que fa cara de venir
de fora :
—En els estatuts de la societat consta
que els Bonets socis que no resultin hereus
cobraran el deu per cent de l'herencia. A un
servidor li sembla que aixb és molt poca
cosa. No ens diem tots Bonet? No pedem
contínuament de germanor? Dones jo pro
posada senyalar un vint-i-cinc per cent...
Qué ha dit, sant cristiá ! Es veu que l'ho
paren
me no está gaire convençut del seu
tiu amb el virrei. Els altres, en veure llur
capital disminuit, se li tiren al damunt :
—Aix4b és una cosa ja establerta. 1Els
qui no resultin hereus, ben satisfets poden
estar amb un deu per oent, no és veritat?—
pregunta el president a l'assemblea.
Perb, ai, que entre els assistents n'hi ha
molts anrub un arbre genealógic no gaire
ciar ! S'inicia una polémica entre els del
deu per cent i els del vint-i-cinc. Sempre
hi ha qui es sent conciliador i proposa dei
xar-ho a un quinze. S'inicia un regateig,
que si el president no és amatent a ta
llar,. arriba fins el dia de l'efectivitat de
sones

"-¦

El

qui

ara

s'aixeca

Bonet, el qual traba

a

parlar

és

un

que l'associació

altre

espaia

les assemblees.
—,Flaurfem de veure'ns més sovint, a fi
de canviar impressions. Quan un. ha de
pagar el lloguer, cada mes di sembla un
dia. En canvi, al qui ha de cobrar, les
setmanes u semblen segles.
La presidencia, amb molt bon encert, de
cideix eanviar el tema. Parlen tot de Bo
nets de pobles catalans. Per acabar-ho d'a
dobar, es Ilegeix una carta vinguda de' la
República Dominicana, i en la qual Mossen
Bonet, en nom d'una infinitat de Bonets
de l'altra banda del mar, diu que també
epart hi yolen.
El president declara una vegada més que
la unió fa la força, i la sessió es aixeeada
tranquillitat i general sa
en mig d'aquella
tisfacció, que en les gasetilles dels diaris de
l'endemá se'n diu entusiasmo unánime.
massa

*

*

La moral de la pluja.
Nosaltres, que
que no ens movem del café pensem
sempre en l'agricultor, tenim els ulls en.
telats d'emoció en veure que va caient
aquesta pluja menuda i apretadeta, sense
tYrons i sense retórica, peró amb una insis.:
téncia i una constancia imprópies del nostre
país. Perqué aquesta ipluja ve a ésser com
una fábrica de ,pesols tous i ben intencio
nats, d'escarxofes ben dosificades de ní
quel i anís, de primerenques petates que
valen un grapat de minores, d'espárrecs que
d'aquí uns quants dies ja en parlarem, i
sobretot aquesta pluja (representa com un
oh i de fetge de bacallá pel blat de la riostra
gana salvatge
terra. El blat agafará una
i les arrels trobaran un terra plena de profit
i de condescendencia. A més a més, el pagés
que sempre rondina estará contetnt com un
gos amb un os, i a nosaltres, que som la
gent més triste del món, ens agrada veure
que de tant en tant hi hagi algú que estigui

*

Qui era aquest virrei Bonet, que a tants
conciutadans nostres ha resultat el famós
«oncle d'América»? Intentarem tragar-41e la
silueta, per bé que una mica borrosa de
gut a la carencia de detalls.
Per allá a mitjans del 1700, en el pable
de La Cenia hi havia un xicot que s'avor
ria com una ostra. Eanpés per l'avorriment
i la set d'aventures, un bon dia s'embarca
en un, vaixell corsari
i féu cap a Mada
gascar.
En els .temps aquells, segons sembla,
el país era una vinya i ninguú no sabia
mai prou bé qui era l'amo de l'illa. Un dia
manaven els holandesos, l'endema els fran
cesos' l'endema passat els anglesos i l'en
demá passat l'altre, altra vegada els fran
cesos, que són els qui definitiva.ment se
l'han quedada. Algú preguntará : 1 els tna
turals del país? Aquests, corn és de llei, a
Madagascar no han manat mal.
Fou en aquest país on desembarca En
Franoesc Bonet Vidal, veí de La ,Cénia.
S'hi deixá caure precisament en els mo
ments en qué l'illa viVia un d'aquells llam
pants i •patétics actes d'ópera italiana : un
imperi indígena, amb una .cort farcida d'In
trigues ; reines que ernmetzin.aven llurs es
posos, 1, .fins i tot, amb •mperadors que
responien al nom d'Andrianampoinimerina 1
En Francesc Bonet Vidal, com a bon ca
tala del Camp de Tarragona, no badava,
i en un tres 1 no-res s'.assigná el papar de
tenor. Reeixí en un 'pinyol tant considera
ble com •suposa casar-se amb la fila d'un
d'aquells reis, ésser venerat pels indegenes
i arrambar amb tot el que va poder.
D'aquí endavánt es perd el rastre del
virrei Bonet. Hl ha qui diu que morí a
Calcuta, i hl ha qui afirma que acaba els
seus dies a Italia en un duel. Tots els he
pérb, que trobant-se a
reus coincideixen,
,

.

-

encara

més sblid del país ;
amb históries,
el seu sentimentalisme és de pa sucat amb
vi, i la seva asepsia consisteix a lligar el
cordó umbilical del nou nat amb un gra
d'all i amb una veta d'espardenya. Grades
a aquestes brutalitats druídiques
nosaltres,
totes de sentimentalisrne, de iode, de per
manganat i d'aspirina, ens podem menjar
de tant en tant una escarola ben tendra,
podem escoltar els rossinyols i contemplar
les cuques de llum, usa ca.pvespre pessimista,
amb els llavis d'una noia enganxats a les
dents.
I s'ha de confesar que, a més a .més de
la gran importancia rural, la pluja té una
positiva importancia pels interessos morals
de la ciutat. Es ciar que la pluja va en
contra de certes ferocitats esportives, com
per exemple la d'aquells minyons que es
multitud de presumptes hereus del patrimoni del dit virrei Bonet?
lleven a les tres de la matinada, es car
reguen l'esquena de 'nenes, cassoles baré
l'únic testament que hi ha no és el del vir
dres alguna bomissió, a l'objecte de realit
metres, esquís, minimax, i alguns hl duen
rei Bonet, sinó l'atorgat pels seus cedes.
zar investigacions damunt del terreny. Dones
encara una gabia amb un lloro i les obres
lEns plauria deixar un xic aclaras
si bé : pensi que generalment tornaven els co
del dramaturg Ignasi Iglésies, i tot plegat
és que ,podem
aquests punts. Són molts missionats dient que tot era una llegenda.
serveix perqué aquests minyons es fiquin
els qui afirmen que el virrei morí sense
Peró, heus ací que transcorregut un oert
en un vagó de tercera' i, després de patir
testar. ,Com fos que no tenia hereus direc
ternps es podia observar com els senyors
molt, es mengin un arrós, que gairebé sem
tes, ni gairebé indirectes (se li havien mort aquests havien experimentat un sobtat can
pre és agafat, entre quatre atzavares, que
no menys que catorze germans), la fortu
vi de posició
maleida la gracia que els fa la companyia
na féu cap als seus ancles. Els oxides eren
—Verament... Són, dones, els bares di
deis minyons. La pluja va en contra del
vuit, i són els hereus d'ells els qui sembla
positaris del llegat els qui entrebanquen l'a
golf, i de les minyones que el diumenge
que poden allegar certs drets a l'herencia.
clariment?
es passegen
pels carrero rosegant cacauets
Un deis oncles es casa amb una senyora
—Els deanes 1. diversos senyors que han
anrossegant la sexualitat desenfrenada deis
de cognom Fibla ; un altre germá amb una
especulat amb els drets de molts Bonets isoldats
i deis camálics.
Sancho, i un altre amb una .Garcia. Ens ingenus. Molts d'Os han signat un docu
Peres malgrat aquests petits inconve
doldria que algú deduís del que deixem dit
ment en qué es comprometen a cedir el
la pluja serveix per httmanitzar una
que ,tots els Sandios i Garcies tenen dret
cinquanta per cent de la seva parí, cas de nients,
mica els nervis, sobretot ara que som a
a cobrar !
cobrar l'herencia. D'aquí arrenca l'origen
la vora de les eleocions i tots qui anés qui
Hem explicat una versió. N'hi ha una
de la nostra associació. Jo vaig ésser deis
menys, portem el gra de
de la po
altra que vol que un d'aquests oncles ha
requerits. No cal dir que em semblá exces
lítica dintre d'un queixal corcat. La prima
gués anat a Madagascar pel seu compte, siu el tánt per cera assignat a l'interme
vera ens acaba d'untar de pólvora la punta
abans que el virrei. Fins i tot s'assegura
diari. Aleshores vaig pensar com seria be
del nas, i tots plegats som una mena de
que Monte era paleta d'ofici i que es gua
neficiós que ens tfamitéssim directament
caníbals de la discussió. A les penyes cri
nyá l'estima deis naturals del país cons
l'assumpte els interessats.
dem, ens fem malbé les conviccions a cops
truint-los un pont damunt d'un riu que
—Vosté fou, dones, l'iniciador de l'«Aso
fins llávors havien travessat nedant. Des
elación Oficial de Presuntos Herederos al de puey 1, després, sortim a respirar l'aire
sorneguer i les galtes de les noies. Peré la
prés el paleta catalá es lliurá a la fabrica
Patrimonio del titulado virrey Bonet»?
pluja fa que les penyes s'allarguin indefi
ció de ciment, indústria que li reporta con
—Un servidor. Iniciador, redactor deis
que en el ring de les discussions
siderables beneficis, que anys a venir s'ajun
primers manifestos als Bonet 1 president de tnidament,
tinguem de tirar l'esponja perqué se'ns aca
taren amb el capital del virrei. Com que
la societat. Dec advertir-li, pede que el
ba •Palé, i aleshores l'artritisme amb tots
ens .hem imposarrobligacitt' d 'éssereeleattes,
aneu Interés per l'afer ree'em ve las d'ara.
farem constar que la versió de •l'ancle té
Ja de menut, a La .Ceniai regirant calaixos els seus dolorets ens dóna aquella punta
de gran tristesa i d'hu•anitat, i ens en
una
variant ; aquesta diu que l'oncle, en
i armaris, em venien a les mans patpers,
.floc de paleta, era fumista, especialitat del
objectes, etc. Els de casa cm dejen : <eSón tronca directament amb el pessimisme deis
antics. La pluja ve a ésser el papar de
tot desconeguda a Madagascar.
d'aquell avi d'América, que n'hem d'here
vidre que fa lluent i presentable l'artritisme
Ara bé : del vierei, o deis seus oncles,
tar.»
de tots plegats.
ciuines són les disposicians del testament?
—Quina és l'actuació de la societat?
En un trespir de la discussió mirem el
Del famós document alomes n'és pública una
—La nostra actuació va encaminada a la
cel, i en lloc de trobar-hi aquel' blau cafre
cláusula. Perb n'hi ha ben bé prou, car es recerce de documents. Si no del mateix tes
de targeta postal, o de veure-hi uná ore
tracta de la més important. Es la que dis
tament, almenys de cópies dignes de crédit.
neta plena d'impertinencia i de fums que es
posa que als cent quaranta anys de la mort
—I cap a on orienten les seves recerques?
del testador, sigui la seva fortuna—diners,
pensa tocar amb el bec el eel, hl veiem no
—1 ara! A vosté Ii ho direm! No u hem
joies i terrenys—repartida entre tots ds que dit que la qüestió era delicadíssima? Por
més que unes grans glasses liquides, impla
cables, que ens van embolicant les ferides
acreditin ésser els seus hereus.
tem els treballs en secret, perqué la més
El termini deis cent quaranta anys fineix
de l'anima. Tots nosaltres, ficats dintre de
petita indiscreció podria comprometre defi
aquest 1931; l'herencia que inicialment era nitivament la nostra causa. Estem voltats
la grisalla de la pluja, som una mena de
panteres corrosives tancades en una clínica
de cinc milions de lliures, avui dia puja a
d'enemics, que si no reculen 'davant de l'as
setanta cinc !, i, com que aquest capital és
moral, i de mica en mica ens cau el pél de
sassinat, menys vacillarien davant del roba
en lliures,
als Sonets els preocupa ben poc
tori. Quantes vegades, en el precís morhent la pantera, per convertir-nos 'en uns conills
la baixa de la peOseta.
en
qué l'assumpte semblava defitnitivament meditatius, enraonats 1 bons nois, que en el
aclara, desaparemia el document damunt del fans és el que realment som.
*
*
La llástima és que en els temps que cor
*• qual recolzava l'explicació de tot plegad
Sortirem al pes de possibles reclamacions,
Insistim parqué se'ns expliqui alguna
reurn no posselm un art i una literatura que
advertint que el virrei Bonet explicat per
cosa. Peró el Bonet president és inconmo
responguin perfectament a les intencions
nosaltres és el virrei oficial de l'«Asociación
vible.
morals i físiques de la pluja.
oficial de :Presuntos Herederos al ipaerimo
—Tingui una mica de paciencia. Li asse
En el segle passat, els pintors impressio
nio del titulado Virrey Bonet». Diem que
gurem que en el transcurs d'aquest any tot
nistes i els poetes lírics van afinar perfecta
éš el Bonet oficial, perqué sembla que de
restará aclara. Veritat o mentida, l'assump
ment la 'líquida tristesa deis aires. Avui din
ciareis en circulen molts d'apócrifs. .Els pre
te herencia Bonet toca a la seva fi.
som poc rousseaunians, poc musicals,
es
sumptes hereus francesos se n'han iriventat
Devíem fer nosaltres una cara d'incredu
tern més per la mecánica, per les coses abs
un, fill de Marsella.
litat total,
el Senyor Bonet es creié
tractes i pel sexualisme directe, o intervin
La persona que ha treballat inés per la
precisat a Insistir.
insistir.
gut per les fabriques de perfumeria. Els nu
identificació del virrei catalá, és el senyor
—Sí, senyors, sí. N'he fet una qüestió distes, amb aquesta gran ensarronada del
Joan Bonet, actual president de l'associa
d'amor propi i no penso en res més.
sol, ens ho acaben d'esguerrar. Avui dia
ció d'hereus., fill també de La Cenia i hereu
Mentre arriba l'hora, el somni del setenta
som
poquíssims els que encara ens agrada
directíssim. Es el senyor Joan Ballet qui
cinc milions endolceix les nits dels tres cents
el pennod i els violins purs sense •barreja de
en la qüestió de l'herencia «porta el tin
vint-i-cinc Bonets barcelonins, membres de
metal!. Aquests poquíssians som els posi
glado», ccxn vulgarment es diu. Res més l'«Asociación Oficial de presuntos Herede thts enamorats de la pluja, barrejada amb
natural, dones, que adreçar-se a en per tal ros al Patrimonio del titulado virrey Bo
café i amb idees adequades. Aquests po
d'obtenir uns quants detalls de la cosa.
net».. Ells sán els énics. ciutadans que han
quíssims som els que encara sabem de me
--En quina ocasió es parla per primera
descobert el truc de fer durar tot l'any les
mbria uns quants versos de Verlaine i no
vegada de l'herencia del virrei?
illusions i els castells en l'aire que prece
ens en donem vergonya de confessar-ho.
—Impossible de precisar. Peró pue asse deixen la rifa de Nadal.—ANDREU A. ARTLS
JOSEP MARIA DE SAGARRA
gurar-li que fa molt de temps que la qües
tió es remena. Fa prop de eent anys, el
38 del segle passat, ja es va formar una
mena de comissió per a ocupar-se de l'as
sumpte. Intervingué en els treballs el se
nyor Francisco Bonet, Ilavors governador
del castell de Montjuic.
—1 la finalitat d'aquests treballs?
---Vet aquí que voste toca el punt més
delicat de l'afere L'assumpte herencia Bo
net en cada generad() ha frult un :període
de la més gran publicitat. I de cop i volta,
sense saber com va ni Com ve, la qüestió
,resta sobtadament apagada.
CASA:FUNDADA L'ANY 11850
—A que atribueix aquests eclipsi?
—Hi ha qui afluixa, compren? L'afer
que ens ocupa és un bon tros més complicat
del que la gent es pansa. Si només .hi ha
guessin diners pel mig, rai. El mal és que
a -molts els ha costat La vida.
Consell de Cent, 327 i 329. Tellfon 14657.-BARCELONA
—No será tant...
—Que no? Ha de saber que assegut en
aquesta mateixa cadira he rebut misteriosos
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El reingrés de Jaume Carnet- a la política
—fet el més iimportant d'aquests darrers
dies—ha posat d'actualitat les personalitats

sobresortints d'aquella primera lEsquerra
Catalana, nada

els més

sota

falaguers

ave

ranys i morta sense pena ni glória, una
mica cada dia, fins a Passassinat, que en
el seu temps es conegué amb el nom de
«pacte de Saint Gervasi», que acabá defi
nitivament amb ella.
En política, les coses passen molt de pres.
sa. No fa encara vint-i-cinc anys que aquell
moviment s'iniciá i poc rnés de vint que
veiérem el seu apogeu. Qui en té una idea
exacta i justa avui? Sobre ell i sobre els
homes que el dirigiren, guantes illegendes,
guantes interpretacions arbitráries i inte

ressades

gendes
regut

corn

s'han fet? 1

torals i no vas un petit nombre de regidors
i pelítics de casino, coses totes que eren
la desvirtuació más completa d'aquel' mo

viment.
Tot aixo, ajudant Pacció d'alguines per
sonalitats del vell republicanisme passat a
la Soliclaritat i sota la total infiuéncia de la
Lliga, creava al inou partit una situació de
fet que era la perfecta negació de la missió
del C. N. R.
de la primera hora. I el
fracás íntim de tots els homes que l'havien
engendrat i dirigit en els seus primers pas

a

bones,

no

com

ja

entre

els

•ad

trobareu, penjat

cQncia,
llegir-la

la paret,

a

un

calen

en

365 treses, els litalians podran

tota.

Ari 19itlerla
Frich, ministre de !'Interior i d'Ins
pública de Turingia i hitleriá de cap
a peus,
s'ha jet remarcar per les seves ini
ciatives. 1-Ja disposat que del museu de Wei
mar
siguiin despenjats uns quants quadros,
amb el pretext que els personatges que hi
figuren no són de rala alemanya nórdica,
sinó de raça alpina i d'altres inferiors en
trucció

sospesada.

era
aleshores i és ara un
de simpatia, de franquesa, d'a
parent rudesa catalana. Malauradament,
sota d'aquella gran parenceria, darrera d'a
quella gran veu de comanament, no hi ha
via el calxlill. Li mancava ambició o yo
cació o gust per a la política. Amb el pa
triotisme sol, no s'obté un polític. Ni que
hi ajunteu, com era el cas de Carner, una
intelligéncia, una bona fe i una veritable
capacitat d'infiuéncia damunt deis públics.
'El segon president del C. N. R. fou Joa
quim Lluhí i Rissech. Amb pocs bornes ha
carnés tanta d'injusticia Popinió corrent de
la gent que es creu assabentada, com amb
Lluhí i Rissech. Ningú no el sobrepassá
en
abnegació, en generositat i en desin
terés, virtuts morals. I ipocs tingueren com
ell, en els moments més crítics del Nacio
nalisme Republicá, la visió de la ruta a se
guir, la clarividéncia i el seny ,polític, vir
tuts intellectuals. Li mancá, potser, do de
simpatia damunt les masses, com li mancá
salut i ambició veritable.
El primitiu Nacionalisme Republicá, vo
lem dir l'anterior al conglomerat que es
conegué amb el nom d'Unió Federal Na
cionalista Republicana, vingué al món sota
el signe •és venturós. La seva missió era
estructurar una nova Democrácia Catala
na, a base de catalanitat i de sinoeritat
política, destruint les organitzacions esquer
ristes que En Lerroux no s'havia endut,
plenes de tares de la vella política, sense
soldats i sense l'esperit renovador i l'am
bient de confiança que acompanyaren la
naixença del C. N. R.
Aquesta missió, si algú la comprengué,
fou Lluhí, i si algú tractá de realitzar-la,
fou ell, amb Píntima collaboració de Gü
bern, un deis altres bornes també anés in
justament tractats, a desgrat de les grans
condicions polítiques que en aquella época
demostrá.
El Nacionalisme Republicá no aconseguí
estructurar aquesta força amb el pristí es
perit que motivá la seva naixença. En lloc
d'aixó va pactar amb aquelles agrupacions,
i no sois va pactar-1i' sinó que en va pen
dre l'organització pseudo-democrática, certes
directives táctiques, .algunes habilitats clec

Per equest mateix temps de l'any, ara en
fa dos, Pius ZZI dirigia una certa carta al
cardenal Gasparri. El Papa, amb llenguatge
diplomátic, hi pariava de les relacions de
l'Església i de l'Estat, de l'educació i de
La familia, i sobre aixb no estava gens d'a
cord amb la doctrina ni la práctica feixista.
La carta aparegué en L'Osservatore Ro
mano. El Govern feixista no podia suprimir
o
perjudicar aquest
'com ha jet amb
tants d'altres ; aixi, doncs, en compra tots

cara.

pie

El darrer retrat de Lluhi i Rissech

D'aquests bornes, uns acceptaren amb
certa satisfacció la fusió amb els altres
republicans, qui sap si per a alleugerir-se
d'una cánrega massa feixuga per a cus, no
dotats de veritable vocació política ; d'al
tres, com Lluhí i Gubern, Pacceptaren amb
sos.

una

interna protesta.
De fet, la histdria del Nacionalisme Re
publicá, amb el que tenia de renovació, de
puresa política, d'aura popular, mona en
aquel' moment. També anoria Pacció •polí
tica veritable deis quatre capdavanters del
C. N. R. : Carner, Sunyol, Lluhí, Gubern.
El que vingué després sota el cabdillatge
de Corominas i tota
a
histdria de la
U. F. N. R., ben poc els interessá ja.
L'Ildefons Stinyal fou un altre deis qua
tre homes de
la primera hora del Nacio
nalisme Republicá. 'El més illustre, sens
dubte ; perd no el més eficaç.
Sunyol' com Canner, procedia de la
Lliga ; Lluhí havia estat federal en la seva
joventut, i Gubenn era format a la Unió
Catalanista. Sunyol era un gran orador,
un apassionat pels estudis histdrics contem
poranis, un temperament afinat i un se
lecte.
amb tot aixd, un home malaltís,
casolá, sense ambició i sense dots per a
l'acció. La seva projecció damunt el Na
cionalisme Republicá fou efímera i poc in
tensa. Sunyol no era un calxlill ni tan sois
un líder, tot essent un pensament polític
formidable.
D'aquests quatre bornes n'haurien pogut
sortir almenys dos grans caps polítics. Hi
havia fusta sobrera per a aixd. L'Esquerra
fou un moviment acéfal, sobretot en les
hores critiques.
En l'hora present, en qué un moviment
singularment parell ,tomença, aquestes notes
lleugeres sobre els homes del Centre Na
cionalista Republicá poden tenir el seu in
terés. Si hi ha en elles alguin ensenyament,
que s'aprofiti.
C. A.

Segons Günther, racista que Frich ha jet
jena,
nomenar professor a la Universitat d
el poble alemany es compon d'una tercera
part de nbrdics, que constitueix l'element
superior ; les altres dices terceres parts, in
f eriors, pertanyen a les races alpina, diná
rica, báltica, etc., sense comptar els jueus.
Perb, evidentment, és més fácil eliminar
dels museus els retrats d'aquesta gent, que no
pas suprimir la mateixa gent del cens de
població.

Humor alemany

en

Coromines

tan
estimada ; que l'ha esguardada .pels
quatre cantons ; des del bellesguarcl de Coll
cerola, lins les pedres rónegues i hostils
del Montjuic ; escoltant-lo, dones, ens sem

blava que penetrava a les nostres orelles
que fos la veu de la ciutat ma
teixa : una divina casolanitat s'havia ins
taurat entre nosaltres : Barcelona, compa
rada per l'orador a una noia que la posen
de Ilarg, ens ,feia tot l'efecte d'una filla o
d'una germana nostra; Sembla impossible
poder recluir tota aquesta millonada d'ho
mes i
aquests milers i milers de •áquines
plenes de sorolls i de moviments diversos ;
tota la plenitud de les coses i el traüt deis
carrers, a una imatge tan dolça i tan ínti
ma, i, alhora, tan veritable.
I és que l'amor fa veure-hi ciar i trans
forma els aspectes sorruts i etnigmátics en
amistoses meravelles.

quelcom

*

*

de grandesa poden tenir les
entre aquestes dues pot triar Bar
tota la conferencia ve a convergir

Dues

menes

ciutats, i
celona
en

:

aquesta disjuntiva
L'una, una mera grandária material

esperit.

;

edificis ; la Catedral, la Generalitat, les sa
eres
•columnes d'Hércules, envoltades per
comparses de revue gótica. I, en mig, un
Marqués de recent data, vestit amb una co
rona, un maintell amb rdssec, un vestit ta
lar exornat amb l'espesa del mateix as d'es
pases : un automdbil —gótic
el segueix.
—

.Els ciutadans d'una semblant població,
serien mesells, curts
garnbals i «provin
cians» en desmesura ; uns ciutadans així,
seria impossible que fossin els que han aike
cat Barcelona ; no serien Barcelona : una
carnestoltatla com aquesta, a Barcelona, és
una
cosa
rnoralment impossible. Va ésser
entrellucada un instant, durant el qual els
traidors i les cadenes estraferen un efímer
espoctaole, o cavalcata.
Altrament és la Barcelona gran que veu
Pere Coramines ; gran per Pesperit i per
la cultura ; gran pel seu sentit de cap i ca
sal, on tots els catalans s'hi troben corn a
casa seva, i els no catalans esdevenen cata
lans d'una manera irremisible. Gran per la
seva
riquesa i grandária miaterials, que són
fills d'aquella grandesa d'esperit ; porqué
Barcelona és gran d'aparilncia, perqué tam
bé és gran de realitat : de Púnica realitat,
de la interior, que és com la llavor colgada
de totes les collites que després s'ufanen a
la llum del sol.
Aquesta és la ciutat que arrossega tota
la massa deis camps i els orienta en el sen
tit auténtic de Catalunya. I aquest rdssec
que tira no és pas d'una opressió material.
Barcelona regna sense repressians. Lliga
Catalunya amb el lligam indissoluble de
l'amor i la reconeixença.
Direm, per finir, que, fa uns quants anys,
parlant amb un periodista estranger, espe
cialitzat en qüestions •mediterránies, vam
sentir-li manifestar la seva admiració per
Barcelona, comparada amb les altres grans
ciutats de la Mecliterránia.

«Marsella, 'Génova, Constantinoble—deia,

—són ciutats ipuixants i grans ; perd en cap
d'elles s'observa aquest daler de Barcelona :
aquesta producció d'obres culturals i lite
ráries i d'escultura i pintura própies.»
El periodista treia grans conseqiiéncies
d'aquest fet. I tenia raó;' Barcelona, ultra
les dimensions materials, tenia aquesta quw
ta dimensió, la cultura, que assegurava el
seu
esdevenidor dintre del temps, i que la
constittfia en una cosa superior a una lloca
de cases, d'indústries i de vaixells. Barce
lona és

una

capital.

Heus aquí la Barcelona que veu Pero
Coromines ; la mística Barcelona de l'espe
rit, d'on surt, co-m la flor de l'arbre, la Me
trópolis de l'Occident, próspera i material.
I tots els nostres aplaudiments s'adrecen
tant a la Barcelona que ehl va cantar com
contra la deis vanitosos i urbicides.
ROSEND LLATES

una

La Barcelona que so
miaven el bar() de Viver i el senyor Milá
pompa
i

sense

Es la ciutat de
les

seves

i

(Simplicissimus, Munic)

Folklore anfifeixisia
la venda de vins
gens animada. Mussolini vi
sita personalmente /a Puglia, la principal re
gió vinícola. Parla amb colliters amoinats.
Pregunta a un d'ells, que no esperava res
més sinó buidar el
—LEn opinió vostra, qué caldria fer?
—Ah, senyor president, no es pot pas dlir.
—Per qué?
—Perqué cm sortiria car.
—Us prometo que no us passara res.
—Dones bé, senyor president, no heu de
fer més que retirar-vos. Aquell dia, tot italiá
agafará una tal mona, que no ens quedará
ni una garrafa per vendre.
no

era

l'Exposició

de

1929-30,

endiumenjada, gastant follament

riqueses

en

pintada i composta
de pretensions per

L'Oncle Sam.—La immigració deis pros
crits russos fereix els sentiments humanita
ris deis americans. Stalin faria millar d'en
carregar-nos una bona comanda de cadires
eléctriques per als seus adversaris polítics.

ML

Camps.

llampant

Aquesta passacia tardor,

elfo t

Pese

*

italians

1

Pero Coromines és Pánic patriarca entre
tots els ciutaclans de Barcelona : patriarca
pel seu venerable aspecte i la seva alta fi
gura ; patriarca per la nombrosa família
que l'envolta. I el sentit patriarcal l'em
plena (l 'una tal manera, que en tots els
seus
actes i les seves paraules sembla
el
pare dalló que fa i d'alió que tracta.
Per aixd, quan nosaltres l'escoltávem l'al
tre dia,
parlant a Ca la 'Ciutat, al casal
d'aquesta ciutat que ell té tan coneguda

dani de la mena d'aquells que cada dia por
ten una frase célebre. Perb totes les frases
d'aquest calendari són d'una sola procedén
cia : la carta del Sant Pare. Aixi, amb pa

Jauxne Carnet-

heme

•

Dosis fraccionades

nes,

versaris d'aquel' noble intent, sinó també
entre molts deis que per llur idean i n'hau
rien d'ésser els seus amics i partidaris?
El primer borne, en l'ordre cronológic,
del Centre Nacionalista Republicá, fou Jau
me Carner. En ,fou el primer president.
Jaume Cerner, prooedent de la Lliga, es
separá d'aquesta amb motiu de Pacosta
ment que els regionalistes realitzaren vers
la •onarquia. L'homo visible d'aquest
canvi de froint de la Lliga fou Cambó, i
Phame invisible en degué ésser Prat de la
Riba. Aquesta política de coqueteig deis re
gionalistes amb les institucions dura encara,
avui més aocentuada que mai. No pot dir-se,
doncs, que no sigui una cosa ben madurada
i

;ora

BARCELONA VISTA
PELS SEUS ARTISTES

a

els números i la carta no arribá a coneixe
ment sinó de poques persones.
Perb aquest any, en moltes cases italia

aquestes lle
i aquestes interpretacions han cor
no

3

neieja

bonicoies i disbauxes ;
de cap
avui i

a

peus ;

plena

la sang.

d'ultracuidança

per demá. Es la ciutat cancebuda per uns
bornes que, instintivament, saben que no
podran viure gaire temps i que tant se'ls en
dóna de Pesdevenidor d'aquella que ells no
s'estimen. Fan com el protector amb la
seva barragana : que vagi ben mudada avui,
que faci goig avui
demá Pengegarem.—
Es a dir, ens engegaran.
En aquesta Barcelona s'amaga la més
petita mostra de catalanitat. Uns grotescos
panorames hi rememoren Calatariazor i el
Cid Campeador, gldries alienes, sense tenir
res a veure amb nosaltres. Són empaitats
ádhuc els més petits rétols que delatessin
l'existéncia d'una ánima própia ; d'una au
téntica Barcelona.
Es també el projectat barri gdtic, fanta
sia escenográfica al voltant de venerables

inioxicada
per

fácid úric
L'UPODONAL
un

es

boa preparar d'acció

eficas i el

recomen°

ami'

frecuencia.

SURER
Catedrátic de Plslologla
DA. A. PI

ORAFIC INDICADOR
DELS LLOCS A ONT
ES LOCALPSA
EL REUMA

de la Facultad de Medeclna
de Barco!~
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Els progressos econbmics anunciats
cialment no han tingut gairebé mai una

lització proporcionada
aixb

corre

CADA

JO1A

*

TÉ LA

ofi
rea

PERSONALITAT

les esperances. Per

a

(d'amagat, naturalment) aquesta

DEL SEU

histbria :
Primera escena, ara fa un airty : Dos co
merciants es troben pel carrer. Un pregunta :
—Com van els negoclis?
—Psé, anem tirant.
..Sgona escena : avui. Les mateixes per
sones.
La mateixa pregunta. Perb la res
posta canvia :
respon el pregun
molt millor
tat perqué el sentin, i, fent acostar l'altre, ti
diu a cau d'orella— : Millor que d'aquí un
any, vull dir.

CREADOR

—

Lo
es

primero que Vd. exige de su chauffeur
precaución, pues Vd. no olvida, cuando

está cómodamente recostado sobre el mullido

asiento de su coche, que su vida depende de
él. Gracias a la precaución me gano yo el
sustento cotidiano. ?Y, porqué no tengo que
andar también precavido cuando se trata de
mi salud? Por eso tomo exclusivamente

CAFIRSPIRIMA
contra mis dolores, pues no sólo elimina en
corto tiempo los dolores de cabeza y muelas,

jaqueca, neuralgia, etc., sino que reanima y
despeja el cerebro, lo cual es para
mí de suma importancia, sin afectar
al corazón ni a los rinones.

Tome Vd. también CAFIASPIRINA.

No afecta al corazón ni

a

Be lles Ar
LLIBRESeAr rats IeIndustriass
s

BANYS NOUS, 5
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Teléf. 20542

Víctinies deis nervís
Moltes persones
són víctimes deis

no

saben dominar-se i

seus

nervis.

La sang viciada i el cos debilitat per
falta de descans i excés de treball, són
causa de la irritabilitat nerviosa que tants
mals engendra.
Totes les persones tedioses i lasses po
den recobrar el seu vigor prenent l'enlr

gic reconstituient Fosfo- Glico-Kola
Doménech.
Aquest producte, que recomanen els

metges per la seva científica fórmula,
dóna a Porganisme els elements neces
saris per a una rápida tonificació.

RAMBLA DEL CENTRE, 33
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LLETRES

LES

Yo

VALORACIONS ACTUALS

El

concepte de poesía La darrera obra de Shaw

fes cercar
Si la vacillació d'avui
una
orientació d'ahir, davant kt corba poé
tica difusa i complexa del nostre temps, la
precisió del concepte de poesia ens seria
extraordináriament
Jean Cassou ha fet una vegada una fra
se
plena d'audácia : «La poesia ha estat
inventada per Baudelaire.» Tanmateix
tot i essent incompleta l'afirinació del gran
hispanista (caldria haver ,afegit, ahnenys,
el nom d'Edgar Poe)—, no és pas massa
arriscada aquesta apreciació. Més exacta
ment hauria q)ogut dir que «el

mació

ens

perit

:

poética

preponderant al
1)rfecció. Mallermé, peró,

era

la idea de

seu

es

frapá violentament
ta.

La

seva

i torbadorament el poe
obra va dividir el món deis

humans que saben

paraula, introdueix
tor difícil. I Valéry

llegir. Mallarmé, en una
a
França la nock> d'au

no dubta.
La seva obra
haurá de tenir una vigorositat, una contén
ció i una .profunditat exemplars. Les seves
paraules inoblidables : «Le travail sévbe,
en
•

littérature,

des refus. On

se

peut

manifeste
dire

qu'il

et s'ophre
est mesuré

par
par

actual de poesia arren
de Baudelaire». I fins i tot,
potser caldria afegir que aquest

concepte
ca

concepte, diguem-ne baudeleriá,
del lirisme, lluita aferrissada

amb el concepte tradicio
rnés o menys transfor
mat
que ve del Renaixement,
copsador exacte i fervent de les
veus que li venien de Grecia
de Roma.
Aquestes veus fan un so mate
rialista. Parlen de mimesi, d'i
mitaeió. La poesia manté Ili
gams estrets amb el dring de la
música ; amb el ritme de la dan
sa. Horaci vol una poesia útil i
bella. A tots els períodes de vi
géncies clássiques, el Renaixe
ment, el segle xvin (Boileau,
Luzán, Muratori), la preocupa
ció formal s'imposa duna ma
nera
indesviable.
Hl ha, perb, rutes heterodo
xes. A l'Edat Mitjana la poesia
és qualificada com una «fermosa
cobertura» ; com un mitjá per a
defugir la visió quotidiana de
la realitat. (Es curiós que ara,
en pie segle xx,
Ortega i Gas
set insisteix en el concepte de
poesia com a camí per a defu
gir el nom quotidiá de les co
ses.) Aquesta superació de la
realitat imposa tarnbé el con
ment

nal

—

—

wpte de poesia com a contacte
amb la Divjnitat, que posen en

joc els místics castellans, per
exemple. La paraula, perb, com a font de
lirisme, juo un primer paper transcendent
fins a mitjans del segle xix. Es Baude
laire

qui

para el

la evasió.

Verlaine dis
subversiu al davant de

prepara
seu

vers

Fétes galantes :
Votre ame est un paysage choisi...
Després, el Verb, vençut, es va retirant.
La paraula no és pas font única de liris
me.
Més aviat, una mena de camí enco
bridor, de transport fluvial del pensament.
La paraula he tingut fins aleshores una va
lor substantiva
sonoritat, ritme, color—;
amb Paportació sobrerealista
d d'orlen
tació suprareal—, la paraula resta anulla
da. El Verb es despren de la seva própia
presencia ; no suporta la poesia, simple
ment la
condueix. Es com un túnel que
situa el camí del lirisme i
atorga una
consistencia necessária, per tal de no arri
bar al suicidi angelic de qué parla Mari
taln.
Aquest pas de la materia a la immat..rialitat ha estat la més laboriosa tasca poé
—

—

tica, acomplida en aquests cirnquanta anys
darrers. Paul Valéry, en el seu assaig so
bre •Mallarmé, ha explicat com ha actuat
aquest canvi damunt la seva consciencia
lírica. Vers 1889, explica Valéry, una esti

aNacz,

Diuen que la jove generació anglesa no
s'interessa tant com la precedent per tot
el que surt de la ploma o de la boca del
paradoxal irlandés. Perb tot i ,aixó una obra
seva
és sempre un esdevenhnent suscepti
ble de comentaris, i més si porta el subtítol
explicatiu d'Una extravagancia política i s'hi
debat un conflicte polític i constitucional,
com
en
El carret6 de les tomes, comedia
en dos actes i un intermedi. (Abans de din
res
més, cal explicar que «bolear el carretó
de les pomes» és una expressió anglesa que
vol din tirar per terna una combinació.)
L'acció de la comedia es descabdella en
un
futur una mica llunyá (encara que no
se'n precisa l'epoca, un personatge parla
del 1960 com del temps ,passat) i té lloc en
un
sol dia : el primer acte al matí i el se
gon a les cinc de la tarda.
Heus ací el resum de l'obra :
Magnus, rei d'Anglaterra, es troba en
conflicte amb el seu gabinet, al cap del
qual hi
Proteus, un home que justifica
el seu norn per la seva táctica astuta. No
és que el rei vulneri la Constitució, peró
fa discursos en qué parla del seu dret de
veto, infiueix sobre la premsa, etc., tot de
coses
que no fan grácia als ministres.
Aquests li presenten un ultimátum tendint
a
minvar-li les prerrogatives. En la discus
sió el rei dóna proves de moderació, de bon

sentit,

«Está bé ; digueu-nos qué hem de fer»' i els
ho die : «Exerciu el vostre dret de vot d'una
manera intelligent votant per mi.» 1 ho fan.
Aixó •és la democrácia, cosa excellent per
posar a cada Illoc Phome que cal.»
El llarg prefaci que, segons té per cos
tum, Bernard Shaw ha posat en Pedició en
llibreria de la seva darrera comedia, no ha
aconseguit de dissipar aquella primera im
pressió. Com el seu Proteus, Bennard Shaw
ha estat massa subtil. Sembla corn si vol
gués desviar Patenció del lector envers un
episodi, secundani en El carret6 de les po

jette; des possibilités que l'on s'interdit,
nifestent la nature des scrupules, les dégrés
ma

de conscience, la qualité de l'orgueil et mé
me
les pudeurs et divers craintes, que
l'on peut ressentir a l'égard des jugements
futurs du public. C'est en ce .coin que la
littérature rejoint le domaine de l'éthique.»
Repetlm aquestes paraules ; llencem-les al
vent. «Es en aquest punt que la literatura
té contacte amb l'ética.» Conservem el to
d'aquesta exigencia i projectem-la damunt
les obres d'avui. (Poétiques i no poétiques,
l'actitud ha d'ésser captenida amb idén
tica rigor.) Tota obra que no posseeixi un
mínim de refusaments, o una absencia de
concessions, haurá d'ésser considerada com

immoral.
El concepte de poesia té ara un sentit
esportiu, de gaudi personalíssim, de gim
násia mental. «Un polme
deixem parlar
encara á
Valéry
doit étre une féte de
l'Intellect. II ne peut étre atare chose.» Es
a
l'extrem máxim del subjectivisme; un
lljure joc de mecánica espiritual.
De Baudelaire ençá, la línia d'evasió s'ha
remuntat en
l'aire, i ateny els límits de
l'irrespirable. El panorama és immens ;
hom no pot pas, perb, precisar el contorn
de les coses emboirades. La nau lírica
sembla—ja no pot pas pujar .més amunt.
Caldrá preparar el descens, precisar els re
torns, manipular les válvules exactesper
qué el gas no fugi massa de press,a? Ens
hem sentit embriacs de llunyanies i ara ens
cal un sever contacte de les coses. En el
límit del buit o arran de torra, la posició
té perills considerables. Ara, com sempre,
Iperb, la responsabilitat i la glória de
les aventures líriques pertany íntegrament
al pilot deis somnis ; al poeta.
GUILLEM DIAZ PLAJA
—

—

—

pas un tractat teóric, sinó un
ric d'idees com. d'imatges. Was
serrnann posa en presencia dós personatges,
el Vell i el Jove. El jove, que cerca el seu
camí i el seu estil, discubeix l'existencia de
les Beis de la literatura : «Si una forma
d'art no m'és suficient pel que vull dir, que
eixarnplin aquesta forma.» Perb el Vell, ai
qual una llarga experiencia literária ha per
ales de coneixer els secrets de l'ad, sosté
que aquelles lleis són reals i •posa llur ori
gen en el sentiment humá.
El Vell també creu : «El paisatge sorgirá
per ell mateix en la fantasia del lector ;
com menys en parlarás, amb més força se'l
representará la fantasia del que llegeixi.»
Tampoc, segons el Vell, cal triar un tema.
«No és pas el narrador qui tria el tema,
sinó aquest el qui tria el narrador, l'agafa
i 11 cau damunt com un llamp.»
Cinc anys més tard, els dos interlocutors
a
trobar. El Jove és un escriptor
es tornen

que

no

!libre

PERALES NITS FREDES

NUTRITIll
AROMATIC
DELICAT
Després del teatre,

—

—

és

tan

se'm desfeia com fum. N'he conclós
hi ha altra llei sinó la que interpre
tem amb la •uixança de la nostra obra...
La inspiració que porta al treball no és el
desig de fer alguna cosa, sino una inquie
tud profunda i més i .més creixent : com si
un ésser amagat en mi aspirés a coneixer-se
ell mateix, per al quál la meya obra no és
més que el mirall en qué .pot mirar-se i hi
traba una satisfacció i una alegria tant més
veu
la imatge de la
gran com millor
una,
que

de

l'ultimátum.
L'intenmedi té lloc en el boudoir d'Orin
thia, amant del rei. En el diáleg d'aquest\s
dos, Shaw és el virtuós de Penglny sense
oaure
les pallassades, el brillant Shayv
en
de sempre. Tot parlant i fent esprit, Mag
nus
diu que no Iluita mal, per() guanya
algunes vegades i que fóra divertit mos
trar-se més murri que Proteus en la crisi
que es prepara.
lEl segon acte comença amb la proposició
de l'ambaixador americá d'abolir la Decla
ració d'Independencia i anexionar-se l'Im
peri Británic, prenent Magnus el títol d'em
perador en comptes del de rei. Perb aquesta
oferta, votada pel Parlament amerieá, no és
més que un pretext de paradoxes, un epi
sodi que no torna a sortir per res : el rei
i els ministres no es recorden de discutir-lo.
Quant a la crisi anunciada, té un desenllaç
inesperat : en lloc d'acceptar o de rebutjar
l'ultimátum deis seus ministres, Magnus fa
conéixer la seva intenció d'abdicar en favor
del seu fill, dissoldre el Parlament i pre
sentar la seva candidatura a les prbximes
eleccions. Abreujant ; Proteus esquinça l'ul
timátum, el rei ha estat més murri que ell,
li ha bolcat el carretó de les ponles.
Tant el públic com la crítica han rebut
l'obra de Shaw con) una glorificació del po
der autoritari i una befa de la democrácia.
El fet mateix que El carret6 de les
omes
sliagi estrenat a Varstwia, en país sotMes
a la dictadura velada del mariscal Pilsudski,
i que a Dresde, en canvi, se n'hagi prohibit
la representació com ofensiva a la democrá
cia, han refermat la impressió general. Hom
ha cregut que Bill Boanerges, líder deis re
publicans —que per excepció no porta, corn
els altres personatges, un nom antic —, de
tendencies bolxevistes, barreja complicada
de serietat i de caricatura, expressava les
idees de l'autor en dir : «Parlo de d mocrá
cia a aquests homes i a aquestes dones. Els
dic que tonen el sufragi i que d'ells són el
poder i la glória. Els dic «,Sou sobirans,
exerciu el vostre poder», .i em responen :

no

desesperació antiga.»
«Aixó—replica el Vell--és
d'ánima, impossible d'arribar
seva

Jaume I,

d'estats

Pobjectivi

a

Precisament aixb és el que admet el
«No provo pas de donar un seguit
de fets exteriors, sinó la confusió dels fenb
mens •interiors ; la meya ambició no és pas
la de nuar i desnuar fils. No vull pintar
tempestes, sinó com es congria la tempesta,
l'atmosfera d'un dia pie de pressentiments,
tot el que la precedeix, tot el que en té la
responsabilitat. Renuncio als incidents va
nitosos, busco el petit dolor que arrossega
Pánima cap a la ruina, sota mil aspectes,
1 amb tot aixb vull fer una gran harmonia,
relligar les melodies escampades en una
melodia infinita.»
tat.»

Jove

peró que
altra comedia.

podria

no

entre

mes,

es

planteja

servir de

tema

a

una

Segons Shaw, «El conflicte
la reialesa i la demo

crácia, sinó entre totes dues i la plutocrá
cia. Aquesta darrera, després. d'haver des
truit el poder reial per la força, amb l'ex
cusa de la democrácia, ha comprat
absor
bit la democrácia». La plutocrácia hi és re
presentada per la Breakages Limited, grup
financien que surt sovint en les converses
entre el rei i els ministres, ,molts deis quals
hi tenen tractes.
Perb, digui el que vulgui l'autor en el
seu
prefaci, el veritable conflicto (no és
aquest, sinó el del rei Magnus i el seu gabi
net. Shaw no deixa d'adonar-se'n 1, expo
sant les modificacions que al seu entendre
cal introduir en l'actual sistema democrá
tic es defensa de la impressió d'haver-lo
capgirar : «El carretó de les pomes
diu
exposa la irrealitat de la democrácia,
així com la de la reialesa, tal com son con
cebudes pels nostres idealistes.»
Sigui com sigui, des del punt de vista
únicament teatral, la nova obra de Shaw
és mancada d'unitat, pecó, com no es .pot
deixar d'esperar en una comedia seva, está

:

Obres d'Arquitectura, Escultura,
Pintura, etc. Antic i modern
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publicar•se

ANDRe MAUROIS

plena de situacions brillants i diálegs engi

nyosos, i els seus personatges, els secunda
ris i tot, són figures vivents, inoblidables,
que, fins quan són grotescos, no són mal
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ENTONA EL COS

l'escripior

autor del qual al
Jacob Wassermann
gun idia o altre veurem una traducció cata
ha publicat un Art de la Narraci6
lana

célebre, peró el Vell l'acusa de satisfer els
lectors, i no pas satisfer-se a si ma
seus
teix. El Jove declara que ha corcat ende
bades les 'Ibis de qüé u havia parlat el
Ven. «Cada vegada que en yola aplicar

•

le nombre des refus. Que si l'étude de la
fréquence et de l'esOce des refus était pos
sible, elle serait une ressource capitale pour
la connaissance intime d'un écrivain...» No
ens
podem estar de continuar aquestes pa
raules exactes i clares : «La vigueur des
refus, la quantité de solutions que l'on re

L'arí de

.

finesa, mentre els ministres, Ile
vat de Proteus, es porten com uns tocacam
panes. El rei demana, després de la dis
cussió, unes guantes hores per pensar en

Charles Baudelaire
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—Aquest bistec és una sola ;
—Ja es fará cárrec que pel preu no li
podem servir un paren de sabates.
(Dimanche illustré, Par(s)

El joier reconeixent el bandit cNebre.
No em podríeu robar la botiga? Tot el
barri es pensa que només tinc joies falses.
—

(Punch,

Londres)

—I ja podeu estar content de
trobat un centpotes!

no

haver

(Le Matin, París)
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