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R E G N À A L M O N 

Ail Aaai! Aaaah! 

CLAROR ETERNA 
Són les dues de la nií. "Cap a casa, troneral" 
—totes les coses em diuen cruels— 

i passo pels carrers i al meu dàrrera 
• apar que es riguin de mi tots els estels. 

"On vas? On vas?", hi ha una estrella que em diu. 
"No te'n dones vergonya? On vas? On vas?" 
I la guaito i se'n riu 
perquè estic las i arrossego el pas. 

Però, sóc així i no m'importa; 
dels matins en faig vespres i dels vespres matins, 
i quan tanco la porta 
e! món i la claror la trobo a dins. 

I si la negra cabellera estesa 
de la nit, m'embolcalla dolçament, 
què se m'endóna de la flama encesa 
del sol roent? 

Sortat qui en mig del jorn veu bé la lluna 
i en plena nit fa fulgurà el sol d'or! 
No en perdrà ni una engruna 
de la bellesa que fa batre el cor. 

El qui per veure cl sol ha d'esperà el ple dia 
i per sentir la nit necessita foscor, 
no en sap pas res d'aquesta bogeria 
que ens emplena aquest món de més claror. 

Són les dues de la nit. I a mi què em fa? 
Totes les hores per a mi són iguals. 
Tant m'és l'avui com l'ahir, i hi ha cap dels mortals 
que em pugui dir si del cert hi haurà demà? 

Amb la claror dc dins les coses sòn més belles 
i aquesta claror rai, no coneix pas cap nit. 
Ja podeu riure ja, oh, burletes estrelles, 
car el dia i la nit jo els duc a l'esperit. 

SALVADOR PERARNAU 

KL TEXT I NINOTS DEL PRESENT 

NUMERO HA ESTAT VISAT 

PER LA CENSURA GOVERNATIVA 

LA PLAÇA DE CATALUNYA 
A la f i van saltar les tanques que voltaven la Plaça de 

Catalunya i s'hi va donar entrada al públic. Formós de 
debò. Els ulls ens feien pampallugues en mirar-ho. 

Aquells safareigs tan grans; aquells brolladors tan ar
tístics, tan l)en empescats. sobretot, fan molt goig. 

La vegetació és raquítica, val a dir-ho: unes ditades 
de verd, només, per entonar. Molt sàviaiment no han vol
gut empetitir la- plaça amb arbres i parterres. Així, a més 
a niés, queda un ample espai perquè hi jugui la quitxalla. 

I el bo que donarà, sobretot a l'estiu, d'anar-hi a pren
dre el sol i 

• 

LA MORT DEL "SIDRO 
Com totes les dones adúltures, 'la sonyora Angeleta 

tenia un amant. Es deia AllK-rt i tenia eüs càfcélfe rossos 
com la crinera d'-ODÁ i)anotxa marcida. 

L'idilh durà molt teurips, fins que amb un malastruc 
caprici d'ella s'oriíbrejà el cel d'aquesta unió cullpable. 

Ella l i deia,, mentre l i cosia un botó de l'armilla: 
—Aquest vespre t'espero a casa, 
— A casa teva? I el teu marit? 
—Fes el que j o et dic. 
—Però , que ets boja, Angeleta meva? 
—De tu, sí. Massa que ho saps. 
—Però , què diable vols que hi vingui a fer... si po

dem fer aquí tot el que em plau i que a tu et dóna la gana ? 
Per què vols exposar te a arirïar un escàndol1? 

—Vindràs perquè jo t'ho mano, i mataràs eil "Sidro". 
Matar el "Sidro"! L'home més bonatxàs i menys mo

lestos que es coneix! Noms de peiisar-hi, l'inofensiu A l 
bert es sentia defallir. Però ella insistí: 

—M'estimes com jo t'estimo? 
—Sí, sí. 
•—Doncs, aleshores, tu mataràs el "Sidro". Ets meu 

i sé que bo faràs. 
* * * 

Com era d'esperàr, ell prometé fer tot d que ella vol
gués. Exacte a la cita, es presentà a casa d'ella a mitja 
nit. No feia lluna, però plovia. 
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hauria de deixar les flors i violes. Però no és aixi. Això ho-
ni>ra els nositres hotelers. 

n 
El seayor Yanguas ha donat a entemke que és posaible 

que ben aviat Espanya torni a col-laborar , en el Consell de 
la Societat de Nacions. 

Si vol tornar a la Societat de Nacions, per què se'n va 
separar lEspanya? 

Puix que ningú no en dubta que fou Espanya que se'n 
retirà voluntàriament. 

* 
Amb motiu de l'honienalge íntim que Torelló, el dia de 

Tots Sants, dedicà al seu plorat Francesc X. Vergés, el nos
tre company Salvador Perarnau féu un parlament al cemen-
tiri cantant la ciència i la bondat del difunt. 

Entre altres coses, En Perarnau digué que era Sant Fran
cesc Vergés i que havia d'ésser patró de Torelló. 

El comentaris foren curiosos. Hi havia qui deia: "Vés! 
Ara ens treuran Sant Feliu i ens posaran San Vergés". 

I encara aquesta prima mentalitat fa riure més quan ens 
trobem amb un batlle que prohibeix portar una corona al·legant 
que la deuen portar els familiars. Com si qualsevol ciutadà 
no tingués dret a portar una corona al "'Sursum corda", po
sem per cas. 

Són grans els pobles petits! 
tt 

Un dels supervivents del "Principessa Mafalda" ha contat 
que es llançà a l'aigua i , esverait, es posà a nedar per allu
nyar-se del vaixell. Nedà potser una hora i mitja. 

De sobte, topà amb un objecte gros. Començà a tocar-lo 
per a esbrinar de què es tractava. Era una cosa rodona i bui
da del mig. Tenia uns cinc metres de radi. Era massa gros 
per a tractar-se d'un salvavides. L'home s'hi assentà al da
munt esperant que l'anessin a cercar, cosa que fou l'endemà. 
Quan es féu clar, pogué veure del què es tractava. Era una 
de les "o" de les lletres que. com veiem en els mapes, h ' ha 
al -mig M mar i diuen "Océano Atlántico". 

APROFITANT LA GANGA 
—Me'n vaig al circ Krone, perquè diuen que 

portant un "gat" deixen entrar. 

c m U 

ECONOMIA 

—Que em planxaria els pantalons? 

Hem vist una revista madrilenya. Parla de la gran obra 
de García Lorca "Mariana Pineda". En fa grans elogis. 

"Mariana Pineda" porta decorats—pies que excel·lents—del 
nostre pintor Salvador Dalí. 

Bé, doncs, la revista madrilenya parla del pintor "grana 
dino" Salvador Dalí. 

Pobre Dalí, pobre artista empordanès! Ja me'l fan gra
nadí! 

« 
Espanya ara vol batre el record dels accidents ferroviaris. 
Diumenge, per haver-se trencat una via, descarrilà el rà

pid Madrid-Galícía. Hi han 31 ferits, quatre dels quals es
tan greus. 

Dilluns, a l'estació d'HuelVa, un tren topà contra un pal 
de contenció. Sortosament, el tren portava poca velocitat, i 
noinés hi hagueren tres o quatre ferits, no greus. 

1 també dilluns, a l'estació de Tcmblete, descarrilaren dos 
vagons i un furgó d'un tren militar, Sortosament tampoc no 
hi hagueren desgràcies. 

» 
Trobem a "E l Sol", de Madrid, el següent telegrama: 
"Perpiiiàn, 7.—Armengol, maestro de (Encamp, República 

de Andorra, ha sido condenado a destierro por el Triibunal Su
premo de Justicia de aquella República, como convicto de ser 
el agente de enlace de los conjurados separatistas, y por ha
berse encontrado en su casa documentos comprometedores. 
Armengol ha llegado a Perpiñán, en cuya Prefectura prestó 
larga declaración." 

tt 
L'actor Ricard Fuentes i l'escenògraf Josep. Castells han 

presentat una denúncia contra un empresari barceloní per ha
ver-los pagat amb xecs contra un Banc en el qual no tenia 
compte corrent. 

No tots els empresaris són bons. 


