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"Si Mac Donald espera conduir la S. D. N. cap
una pau objectiva, hauró de començar per es

borrar la impressió de rudesa i d'egoisme que
ha creata La Haia el sea ministre de Finances."

BRAILSFORD (laborista anglés).
Article publicat a la revista New Leader.

Una conversa amb Marcelí Domingo
Marcelí Domingo és a Barcelona. L'inter

viu amb ehl és obligada. En el rnoment de
trencar-se l'Aliança Republicana i de sortir
a l'activitat pública una nova força — el
partit republicá socialista —, aquest home,
Inquietud i teoria alhora, pot dir quelcom
interessant als nostres lectors. Es cert que
ja Ii han fet altres intervius, que el! ma

teix ha situat la seva posició en articles,
pero d'una conversa poden sortir matisos
nous 1 noves directives. Avui defineix rodo
nament una posicid que ,fins ara havia es

tat d'una vaguetat enoisadora.
Hl ha dos sillons, l'un enfront de Paltre.

Enfonsat en un d'ells, el cos magre de Mar
cedí Domingo, endolat com sempre. En Pel
tre, el que pregunta i escolta, el nostre
company Francesc Madrid. La conversa pi-en
aquest camf :

— La veritat, amie Domingo, la veritat :

per qué us sepereti de l'Aliança Republi
cana?

L'ex-director de La Lucha somrim Com
prén, potser, que en la pregunta es barreja
l'interés de saber fets nous 1 la curiositat
pels dessous de la qiiestid. Marcelí Domin
go, pero, respon pausadament, midant exac

tament les seves paraules: •

L'Aliança ha fracassat

Perqué l'evident i inconcable disco».
formitat entre els qui la constitufrem la feia
ineficaç i inoperant. L'Aliança es proposá,
en primer terme, unir tots els republicans ;
després, unir entorn deis republicans totes
les altres forces d'esquerra. Aixo no s'ha
aconseguit Dissoldre un pacte no representa
pérdua de cap mena per a les forces que l'han
convingut si cada una d'elles ha mantingut
la seva personalitat i pot afermar-la en el
moment que el pacte és ja impossible. El que
representa una desfeta ética és mantenir
el rétol del pacte quan tan sols existeix una
de les parts pactants.

—Creieu que si Lerroux no hagués es
crit el manifest s'hauria evitat la desfeta de
l'Aliança?

Marcelí Domingo trigá a respondre. Es
doná compte que no és tan sois ell qui se
n'ha anat de l'Aliança, sin6 els noms d'uns
quants inteliectuals que volien intervenir en
la cosa pública pel goig de donar-li un valor
demoorátic. Després diu, tot aplanant els
fulls d'un !libre.

— Sí, potser sí...
Hl ha una pausa. Seguim el diáleg. Senr

tir fer projectes a Marcelf Domingo és com
veurels realitzats. Amb aixo s'assembla a

Francesc Cambd.

La prova histbrica
del partit republich

—Qué pensa fer el partit republicá so
ciadista?

Llavors Marcelí Domingo es recolza als
braços de la butaca, s'hi endinsa, es situa
bé com aquell que ha de pender Ilarg i co
mença a explicar ámpliament el seu pensa
ment Es la primera vegada que ajad passa
d'ençá que es parla del partit.

— El partit republicá socialista no és una
dissidéncia que s organitza, sind una dilata
da as-piraci6 collectiva que busca l'instru
ment per a mposar-se. De totes manares, si
fos una dissidénoia espiritual tampoc fóra
innoble. Les dissidéncies • poden ésser infec
tes j repulsives si les mena una petita am
bici6 de eovern, peró qua n les dirigeix un

desig de ct'laredat, d'honestedat política, me
reixen l'afecte de tothom, fins i tot deis ad
versaris. Peró en el cas actual la constitució
del nou partit no és dissidéncia, sin6 el con
venciment que al republicanisme historie se
Ii planteja el problema més greu i apre
rniant de la nostra época. No pot ressuscitar
el passat ; el socialisme no pot ésser el futur
immediat i no se surt del present perqué el
republicanisme manca de l'impuls que cal
per a decidir. Cal donar-li aquest impuls
desvetllant entorn d'ell un ferm entusiasme
i deu disposar-se a ésser una garantia de
govern. P,s a dir, més sintéticament : no n'h,i

• ha prou amb ésser un ideal sense organitza
ció, ni una organitzaci6 sense ideal : ha
d'ésser alhora un ideal i una organització ;
'ha d'ésser, com escrivia Arnold Toynhee,
un• ideal que s'apoderi de la imaginaci6 i
un pla intangible i clar per a posar aquest
ideal en práctica.

— I aixó, com? — diem estrenyent la pre
gunta perqué la resposta sigui ben concreta
i ben definidora del present polític.

El partit republicá socialista aspira a

ésser el repubdicanisme de la nostra genera
ció, de la generaci6 de la postguerra, sensi
ble i responsable davant les exigéneles i els
problemes que no es presentaren ni cone
aueren les generacions anteriors. Hl hagué
el republicanisme magnífic de la generaci6
deis homes del 73 : el de Pi i Margall, el de
Salmer6n, fins tot el de Castelar ; seguí
el republicanisme de la generaci6 d'En Ler
roux, amb característiques ben definides...
La nostra generaci6 ha de matisar, definir
i fecundar el republicanisme de la nostra
época cercant en la tradicid del l homes del
73 i des concordánoies amb els partits radi
cals d'Europa, la seva veritable fesomia. Es
pot considerar aixo com una dissidéncia?

— Sernbla que no...
— Ans al contrari, és el propósit de sot

metre el republicanisme d'ara a la seva oro
ya histórica : veure si les Mies esquadres
serveixen per a disciplinar les noves multi
tuds i satisfer des noves exigéncies i enlai
rar el republicanisme desarticulat, amatent
tan sols als interessos locals, a un gran parta nacional d'afirmacions i decisions defini

— Pero, com penseu organitzar democrá
ticament aquest parta?

— En un Congrés, que es discutiran les

solucions concretes i radicals que en els pro
blemes de l'escoda, de Porganitzacid i forma
d'Estat, de l'exéroit, de la terra, de 1a in
dustria, del comerç, de les lleis socials, de
la sobirania del poder civil, del sufragi i del
Parlament s'han de tenir.

— El nou partit pensa absorbir d'aquesta
manera les altres forces republicanes?

— No. Per qué? Cree, sincerament, que
a la seva dreta pot haver-hi i deu discipli
nar-s'hi un republicanisme de tipus conser
vador en el qual, entre altres forces, es ve
gin representades des altres forces antimo
nárqutques, o bé els liberas de la forma
monárquica que en l'hora d'un possible
traspás engruixeixin les forces pi-operes als
seus sentiments. Com succeí a França, en
la seva hora republicana.

— Aixf, tot s'organitza tenint present tan ,

sois el que pot venir?

-- No, no, no... El partit republicá socia
lista no es desentén pas del moment actual.
Ca! Els homes que organitzem el partit
considerem indispensable una intelligéneia
amb totes les forces 1 personalitats que coin
cideixen en aquest programa mfnim ben
senzill i clar: República i Parlament. Aquest
programa, a part els matisos que ens qua
lifiquin, ha de inantenir-se.

Reposem una nuca. Ara hem de fer una
pregunta cabdal a Merced( Domingo : les
relacions d'aquest partit amb Catalunya.

-136na interés a la regosta no tan sols els
propósits que pugui terur el líder republicá
socialista, que té opinid i electors a Cata
lunya, sin6 la nova Fundado Valentí Almi
rall, les concepoions polítiques de Rovira
Virgili, darrerament manifestades, i tot el
moviment d'aquests temps darrers...

Les relacions del partit
republick socialista amb
Catalunya

- I ara, amic Domingo, cal responelre a
aixó : ?Quina intervenció tindrá a Catalu
nya el partit republicá socialista? ?Orga
nitzará el partit també, a la resta d'Espa
nya o, tenint en compte les modalitats del
país, deixará als eletments republicans, es
trictament catalans, el propósit 1 el fi d'una
organitzaci6 republicana autOctona per a

pactar després amb ells?
— A Cutalunya existeixen dos aspectes

ben definits : el de la- política de Barcelona
i el de la politice de la resta de les pobla
cions catalanes. Possiblement el de les po
blacions catalanes podria integrar-se al par
tit republicá socialista. El republicanisme
que -s'organitzi a Barcelona, atnb aspira
cuons iguals a des del nostre partit, perdria
Atoritat i volum si fos partidari d'aquesta
integrado. Jo cree que per a la major efi
cácia política, Catalunya deu constituir un
partit republicá socialista amb personalitat
propia I amb independéncia.

- - Llavors?
-- La federad() ha d'ésser la forma, de la

seva incorporada a la política general.

Un Kerenski

— El republicanisme, dones?...
—Oh, no. El republicanisme el veig d'ex

traordinkies i insuperables probabilitats si
el republicanisme organitzat sap, amb una
direcció austera, una disciplina enérgica i un

programa categóric, absorbir la dilatada opi
nid republicana que, per la seva qualítat i
quantitat d'esperances i de orldit, compta
com mai en l'ambient peninsular. Aixó cons
titueix la prova histórica de qué parlava i a
la qual el republitanisme está sotmés en
aquests instants. Si rencix el veld mite de la
unió i s'encarcara en e'l considerant delicte
tota renovacid i dissidéncia, tot propósit
d'europeitzacid, i heretgia tota idea que vul
gui ésser órgan de combat 1 de govern efi
cient, no sois desertará de la seva respon
sabilitat, sin6 que no podrá justificar mal
no haver sabut aprofitar una situad?) sem
blant. Avui pot ésser di qui obri pos a la
História. Si no sent la noble ambició d'a
questa obra gloriosa, la Historia podrá do
nar un pas endarrera o escriure's sense ell
o contra d'ell. Es el mateix instant de Ke
renski ; d'un Kerenski que aprengui en el
passat rus a saber arribar en les hores de
finitives fins als limas que permet la conso
lidaci6 del régim que dirigeix. I, vaja, no
parlem més de política...

Llibres, !libres i teatre

S'alça Marcelí Domingo. Una mecanOgra
fa 11 ha donat les proves d'uns llargs es
crits a máquina.

— Feina política, ja?
— Sí i no. Llibres. Peró Ilibres polítics a

la fi. Un dia d'aquests surt en llibreria la
meya darrera obra, Una dictadura en la
Euro& del siglo XX. Es un estudi de les
autocrácies europees, principalment del fei
xisme. Va dedicat com a homenatge a la
sagrada membria de Matteotti. Ara me'n
vaig a Tortosa. Vull passar-hi l'estiu. Aca
baré dues Ilargues obres: ?A dónde va Es
pana?, en la qual estudio el país des deis
Reis Católics fins a la Dictadura. Es el
procés deis motius de la decadencia espa
nyola i l'obra personal deis Austries i Bor
bons ocupa en el Ilibre un gran espai. L'al
tra obra es titula Le República. Aquesta
obra Peseric des del. fr;tticate anys. En ella
fixo la meya posició, i per tant la del repu
blicanisme del nostre tgmps, davant de tots
els problemes que Entibia plantejats el dia
que pel seu esforç i mérits tingués les res
ponsabilitats del Poder.

— I ja no penseu més en el teatre?
— Sí. Generalment escric les obres de tea

tre a la pres6. Quan els successos de Sant
Joan, vaig escriure Encadenadas. Ara, he
escrit Victoria. Amb aixo aconsegueixo po
blar la ceHa tancada de personatges amics
a l'esperit. Converso i somio amb ells. Em
fa goig donar-los vida. Els veig. Em, fan
companyia. Me'n fan tanta, que quan surto
de la celda i torno a la convivIncia amb els
éssers normals m'arribo a creure que és lla
vors quan entro certament en un rralm de
ficcions.

— Aixo, amic Domingo, és tota una teo
ria de teatre d'avantguarda.

I la conversa llavors pren un vol fritim
que no té res a veure amb •objecte i fina
litat de la visita.

Nota. —,Desaparegudes a darrera hora les
circumstáncies que ens impedien de publi
car aquest interviu, preguem al lector que
no faci cas d'una nota inserida a la pági
na 3 anunciant-ne Pajornament
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Chabás, us excediu tanmateix.
El vostre Ileialisme, demostrat aimb els tes

timoniatges gairebé anónims que l'Estelrich
recull i publica, no ens ha fet impressi6.

Per defensar un cárrec basta fer la feina
que comporta. Sortir a defensar l'amo és un
excés de zel que l'amo no agraeix perqué
ho creu una estricta obligada, i els lectors
no donen valor a la defensa quan saben que
entre defensat i defensor hi ha relacions d'a
mo i dependent.

Ara, si els vostres artides del Diario de
Barcelona (reproduits a La Veu, ?les to i 14)
us sdn comptats corn hores extraordinárias...

Josep Pla, als Balcans

Ha •arribat a Barcelona la noticia que Jo
sep Pla se'n va ah Balcans.

Hi va per negocis avícoles? No ho creiem.
Al seu amic de Berlín, el filoleg Robusté
(ah«) de filóleg és tina afirmacid d'En Pla),
els negocis d'aquesta mena li sortiren molt
malament per aquelles terres.

Hl va per escriure? Si és aixf, ho cele
brem. En Pla treu més rendiment, com a

escriptor, de voltar .pel mém que no pes de
voltar per la Via Laietana.

En el dubte, abstenció

Els jugadora de l'Europa foren obsequiats
amb un épart, dimeores de la setmana pas
sada. Com de costum, el club invitá repOr
ters esportius al sopar.

S'acostava el dia d'aquest i un diari que
surt un cop a la setmana, i precisament el
dia de máxim interés per les ressenyes, no
havia rebut cap invitado.

El redactor senyor S., de Palludida pu
blicado, telefoná al senyor Fontanet, de
l'Europa :

—Mireu, com que entre setmana no s'a
costa ningú a la redaccid, feu-me dur la
invitació a casa.

Després, el senyor Fontanet tornava a
ésser cridat al teléfon : era el redactor se
nyor V., del mateix periódic:

— Si envieu la invitaci6 a la redacció, es
perdrá. Més val que me la feu portar a mi.

— Es que jai he dit a En S....
— j.En S. a no pinta res.
Per fi, un tercer redactor, el senyor M.,

telefoná al senyor Fontanet:
ja invitació per al sopar d'avui?

No l'heu Os enviada a la redacció?, etc.
etcétera.

Potser fou per no haver de triar entre
tants sollicitants, que al sopar de l'Europa
no hi havia cap redactor d'aquel] perilelic.

Un drama a "La Ven',

L'altre dia es va presentar un senyor a

la redaccid de La Veu. El bon home, que
es veu que era tímid, presentava un aire
molt esparverat. A més a més, parlava amb
inolta dificultat.

— Perdonin — va dir — que hi ha el se
nyor Llapicena i Macacho?

— El senyor Pellicena i Camacho, voldrá
dir! No, no hi és.

El visitant va quedar desolat.
— Perdoni — va afegir —; que podria

veure dones el senyor Llubarro Costellada?
...1!!

— o bé el senyor Marran i Fayoral...
Hi va haver un silenoi terrible. En Navar

ro Costabella va esgarrifar-se.
Aquest home ens pi-en el pél!

— Vatua Zeus — intervingué En Farran i
Mayoral — deu ésser algun bromista de Mi
RADOR !

Rigorosament histbric. Ara que pel cas
que els de La Veu tinguin interés a fer-nos
rectificar, ens apressem a dir que aix6 no
ha passat mai.

La platja de Sant Sebastia (Dibuix inédit de Ricard Opisso.)

La moral a la platja
A .l'entrada de Pesglésia parroquial de

Sitges hi ha un cartell de gran tamany que
conté tota mena de bons consells adreçats
a les noies que es dediquen a la tutead i
que, com ja es pot suposar, fan referéncia
al vestit de bany.

La concluid que treu de totes les consi
deracions que hi exposa és certament re
marcable. Diu :

«La procacidad no es un estímulo para el
deporte, sino que es causa de fatiga y de
bilidad.»

Qui sap?
El poeta Perarnau ha guanyat un altre

premi en uns Jocs Florals organitzats pel
Circo! CatOlic de Badalona.

La poesia premiada es diu : Ciutat mari
nera; lema : «Aixeca el pal del teu destí».

El poeta Perarnau va assitir a Pacte i al
lunch amb el qual van ésser obsequiats els
poetes. Hi havia, entre altres, En Roig i
Llop i En Rosquelles i Alesau. El que va
tenir més éxit entre les senyoretes fou En
Perarnau.

Qui sap si en un d'aquests viatges pels
pobles de fora trobará pubilla rica.

Un drama

Un vigilant amic nostre — ja ho podeni
dir, és un vigilant de la Rambla de Cata
lunya — va anar darrerament a fer-se visi
tar per un metge. Feia temps que l'home
no es trobava gaire bé i va voler sortir de
dubtes d'una vegada.

El irnetge el va auscultar, el va •interro
gar, el va palpar de dalt a baix i en va treu
re les següents conseqüéncies:

— Miri, vosté ha de començar per no sor
tir de nits...

— Perç, senyor, si em guanyo la vida fent
de vigilant!

— ! !

Un "Patufet" per a la gent gran

El canonge Cardó sembla que no está
gaire content d'El Mati. L'altre dia en par
lava davant d'uns amics.

— Qué hi farem! — va dir — aquests Ju
noy i Capdevila no em volen creure... Diuen
que el thari surt tan ben fet, peró al meu
entendre, ja us ho diré, em sembla el Patu
fet de la premsa diária ratalana...

El Sr. Cambó, gramátic
El Sr. Camba és un home tan actiu que

no té temps d'escriure correctament el ca
tal.

La prova és la seva carta dirigida a La
Publicitat, que aquests dies ha estat un al
tre tema de conversa.

Hl ha una guiar relatius que ja no vénen
ni a la ploma deis comunicants més espon
tanis deis diaris.

Es veu que no té l'Estelrich a prop per
corregir-li els originals.

Quin idioma és aixl?

Un lector ens ha fet arribar a mans un

imprés amb una capçalera que diu : «Amic
Franco-Andorranne. Siége Social : Béziers»,
en el qual trobem, per exemple: «les carra
teres sont Afe y Deu sap cont se farant»;
«nos altres berdades ; Andorrants»; «segiu
nos, rnarcheu amnos altres nobolem la rebo
lisio» ; etc., etc.

Costa una mica d'entendre qué volen els
signants del document, per?) aquest parágraf
ho explica:

«Landorra ses marta per falta de diregti
va? Landorra ses morta perfata deconeisa
ment, landorra, ses ,morta per falta des
trucsio ; landorra sea morta, porque lan bol
gude giqua mono... i renunciem a seguir
copiant, perqué tot el document és tan sal
vatge com el tros que en donem. El que
podem dir és que els que l'han escrit es
moririen de «falta des trucsio» si ajad) fos
mal de mort.

Tothom es creia que els andorrans par
laven catalá, oi? Almenys els signants d'a
quest document escriuen una cosa més rara
que cap d'aquells patuesos que surten a O.

Un biblilfil empedernit

Un deis dotze subscriptors a Pedido en

papar Jap6 de les obres de la F. B. M. es
ven l'exemplar, aixf que el rep, a un llibre
ter de vell, sota el secret més rigor6s.

No es pot saber qui és aquest bibliófil que
segurament deu ésser víctima din compro
mis molt serios.

No consta que compri cap exemplar de
l'edici6 ordinaria.

PreferIncies "literáries"

Pel que es veurá, aquesta anécdota té

algun temps. La várem recollir en una co

lonia estibenca el nom de la qual no inte
ressa perqué podia haver-se produit en

qualsevol lloc, a Barcelona mateix, per
exemple.

En un grup es parlava animadament de
novel-les. Cada u deia les seves preferéncies.

— I a vosté — fa un xicot a una noia que
no volem dir qui és quines novelles 11
agraden més?

_

— A mi? les de cretona.
Per aquel] temps, efectivament, la plaga

deis llibres relligats amb retalls de roba de
coixí feia estralls grácies a uns quants refr
nadassos editors madrilenys.



D'exámens

En Trias de Bes, catedrátic de Dret In
ternacional, s'extenua provant de treure d'un

mutisme exasperant un alumne 'Hure, gras
sonet i rosadenc.

— Fixi-s'hi bé, home ; pan atenció. No re

corda el nom de la ciutat on fou signat el
famós tractat de...

L'alumne guaita el sostre amb una per
sisténoia dolorosa.

En Tras de Bes l'ajuda :

— Sí, home ; hl intervingueren personan
tats d'anomenada en el món europeu :

triand, Streseanann...
L'alumne sembla animar-se una mica. En

Trias insinua
— No ha sentit parlar alai de l'espera

de...
L'alumne res. L'illustre professor insinua

mes i l'alumne 'crida gairebé, entusiasmat :

— Ah 1.. sf sí ! Amsterdam 1
— Aixd mateix horno. La ciutat de les

Olimpiades acaba En Frias de Bes, acla
parat, anentre l'alumne riu, satisfet, rosa

denc i tendre.

Un lapsus de mundologia

L'Angel Samblancat l'altre dia, des d'El
éns descrivia la C8te d'Azur i ens

parlava deis nonas .d'algunes villes i xalets
de Nila Cannes.

Deja que elgins d'aquestá riorns eren ca

taláns,•Com per exemple Mon RePhs.
Y esto no es cuento, afegia satisfet i Mera

vellat que el catalá hagués ultrapassat qua

si els Alpe .Marítians.
El senyor Samblancat a aquestes horas

no sap que mon• retos son també dos mots

amineatment francesoá i • qüe aquesta deno
minado és molt •freqüent en es xaléts de

Freno i Suissa:

Qui de tu s'allunya
d'enyorança es mor...!!

Cap allá les darreries de l'any rail, Xa
vier Viura va decidir, anar-se'n a viure a

.Pads amb el lloable propesit,' sens dubte,
. de reconquerir. Allá .una

• fama que a Batee.,
lona comengaya a perdre. •

Aixf un amic nostre, que Ilavors. 'vivia á

la capital de Franca, ya rebre un dia la
• visita de •'autor de Leuflames del goig,.el

qual 11 ere •presentat' per niltjá d'una .carta

cl'un conegut dramaturg catalá.
, El nostre amic, tal com se sol fer 'en
equesta casos, va ofenir-se al poeta .tot

truint-lo en tenthes generals. sobre la Vida
pariserica.

Foti. convingut que es retrobarien dintre
cinc o sis dies per tal de continuar l'obra
•d'orientació comengada.•

Transcorregtit el terrnini fixat, el poeta
• va retomar e casa del nostre ande, pere,

ofiIce-presa!: anava a acomiadar-se perqué.
Tetornava a Catalunya. •

Teniu — va inquirir l'amic — 'alguna
,desgrácia de -farnflia? Heu rebut males no

ves? No us trobeulé?
Xavier Viura •vá aguantar amb els ulls

•baixes totes aquestes prguntes i, per fi, ti
Arriidament i llengant un soápir, va esplaiar
se arnb aquests• mots

•

— M'enyoro, sabeu? Enyore el nostré sol,
el nostre cel, la nostra terra...

L'amic Va fer-se cárrec de la situad6 i
va prodigar-li •paraul s de consol, tot asse

gurant-li, peró, 'que aquell enyorament se

:ria tal velada cosa fugissera.
Tot inútil. Xavier Viura es. reintegrava

.dos dies després als 'vas carrers de Barce
lona als qualá ha guardat des de llavors una

absoluta fidelitat.
E•Ils són, deeprés de tot, el principi i fi

.de la gleria diguem-n,e ianmarcescible del seu

poeta. .

En Pujols, exigent amb els altres

Dijous passat, a Martorell, En Pujols te

nia a dinar •uns quants aanics, En Mora
guetes entre ells.

Aquest parlava molt elogiosament de Ja
cinto Benavente, que, segons ell, és algo se-,

rte. En Pujols tiraya aigua al vi d'elogis
d'En Moraguetes, el quo], a Púltim, digué :

— Es que jo estarle molt content d'haver
-escrit Los intereses creados.

En Pujols, amatent com sempre, respon

gué:
-Si jo els hagués escrit, també estaria

•cantent ; pere, tractant-se d'un altre, dama
no mes.

Eh "enterats"

A la subscripoió que es fa arreu de Cata
lunva per l'Homenatge a Mestre Fabra, no

'hi ha contribuit gairebé ningú de Badalona,
-excepte uns quants companys de tren. En
Pebre viu a Badalona fa molts anys i gau
rdeix d'una gran popularitat.

Heus aquí que els senyors Canons del
país tots estan subscrits a La Vanguar
dia — van Ilegir d'E-n Gaziel i que
daren astorats.

— En Fabra és un savi. Ja, ja. Perb
acmest senyor de La Vanguardia Ii diu file
leg. Qué deu voler dir?

Fileleg, fildleg. Després de rumiar-lo molt,
van trobar que venia de fil.

— Aix6 és — va dir un deis tals, que es
deu referir a can Fabra i Coats.

El primer watt de l'Exposició
— Noi, vine de •l'Exposició ; m'han donat

un sopar fantástic.
— A veure,

Fixat: entremesos, erres, llagosta,
llastre, dues menes de postres café a
nyac. Saps per quant, tot plegát?

— Home...
—,Per sis rals!

Vinga, heme, vinga...!
— T'ho asseguro, per sis rals.
— Suposo que no t'imaginarás que m'ho

cregui.
Segueix un animat diáleg. El que ha

sopat a l'Exposició s'entesta a convencer a
Peltre que, efectivament, li han donat aquell
ápat per sis rala El segon acaba per in
dignar-se i llavors, Peltre, afluixa una mica
les veles:

— Veurás—diu —. No és veritat,
oi que és barato?

Fóra interessant que es produlssin prou
anécdotas per formar un recull d'histonetes
com els de Treich.

PD
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VARIACIONS SOBRE L'ESTITJEIG

OLOT I "TOROS"
L'important d'Olot, tots ho sabem, no és

pos ,Olot mateix. L'important, repetim-ho,
son els voltants d'Olot. Está ciar que aques
ta afirmació és tan absurda com ho fóra,
per exemple, dir que el senyor Ambrosi Car
den és ,farnós, no pels meras contrets per
ell, sino precisament pels veins que viuen a

la seva escala. No obstant, mentre en el
cas del senyor Carrion una afirmado en

aquest séntit seria d'una lleugeresa imper
donable, pel que fa referenda a Olot la de
finid() no pot ésser més exacta i vertedera.

La part realment viva d'Olot la formen

•

— Dones en aquesta, plaga, encara que
vosté no s'ho cregul, jo he vist torejar el
Lagartijo. .

Aixre ens ho va dir un membre de l'Ins
titut d'Estudie Catalans. Mentrestant, van

sonar les tronapetes i van aparéixer aquell
jove i aquell cavall que havlern vist abens
d'entrar. Seanbla que venien a demanar la
clau. Hom els la ya donar — al jove, no

al cavall i en mig d'un entusiasme gene
ral va entrar la cuadrilla. La formaven sis
joves que portaven sis gorras, sis pantalons
negres, d'alió més cenyits, 1 sis jaquetes
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el paisatge d'Olot, la comarca d'Olot, les
muntanyes d'Olot. La ciutart, de fet, queda
reduida a una versió, un sobre-entés accep
tat per tofhom en

• vistes a les conseqüen
cies • geográfiques 1 administrativas. Si no

fossin el paisatge, la comarca i les malta
nyes, es pot dir que ,Olot no existida. Ara
per ara, naturalment, no se'n pot pas•pres
cindir, perque bé ha d'hayer-hi un nom que
us serveixi de gula per adregar les cartes als
artistés que pinten el pailatge, als estiue
jánts que el gaudeixen i al senyor Mala
griga:

Per cert que, pel que fa referencia, al
paisatge, mai com en aquest cas és podria
aplicar amb més éxit aquella famosa dita
de Oscar Wilde que «la Naturalesa copia de
l'art». Doneu un torrxb pels voltants d'Olot
i de seguida haureu descobert que la cosa

que més s'assembla al paisatge d'Olot son
precisament les pintures deis artistes de
l'escola olotina. Encara que aquestes coin
cidanoies, en materia d'art, cada dia son
menys apreciades, val la pena de remarcar

aquesta extraordinaria fidelitat al model que
guarden els pintors d'Olot. El Iterd deis
prats és aquell rnateix verd que haureu vist
a la Sala Pares o a les Galanes Dalmau,
si fos possible de posar la signatura d'Iu
Pascual o de Francesc Vayreda a l'angle
inferior deis cristalls del cotxe en el qual
feu el viatge, us semblaria que, en lloc d'a
nar per una carretera, el que feu és visitar
amb una carta pressa una exposicie de pin
tures.

El diumenge, die u d'agost, la ciutat
d'Olot oferia una animado d'aquelles que
els actius corresponsals deis periódics ano

menen extraerdinária. Un reguitzell d'auto
mebils feien de les seveS pels cenen de la
poblaoio. Per les voreres, el vernaell de les
barretines deis pagesos posava una nota ale
gre entre la corrua de gent. Que •assava?
Passava, senzillament, que hi liana toros.

Qui diu toros, diu una grandiosa becerrada
a beneficio de la Cruz Roja y ,Centros Be
néficos de la ciudad, que, de fet, ds el que
resaven els programes.

Várem arribar a la placa. Una infinitat
de cotxes magnífics oposaven el prestigi de
la saya ripalinada perfecció a l'espectacle
trist de les pobres ,parets de la plaga 'de
braus. Un joya distingidfssim, vestit amb
l'uniforme eqüestre de pagés andalús, es

teva dalt d'un cavall, també jove i també
distingit. Tots dos estaven un xic nerviosos
1 el segon — volem dir el cavall — treia una

artística bromera.per la boca.
Entrárem a la plaga. Esteva completa

ment plena. L'espectade, a punt de -comen

gar. A la banda del sol hi havia el poble,
els carabiners francs de servei 1 alguns uta

rits prolffics de la classe maja. A l'ombra,
naturalanent, -1-ii seia el món distinga. El
bo i millar d'Olot, de la colenia d'Olot i
de totes les colenies deis voltants. En ge
neral, molt jovent: la majoria de Barcelo
na. El mateix públic, si fa no fa, deis tes
dansants que fan al R1tz a les tardes d'hl
vern.,

La plaga de braus d'Olot és molt antiga
i molt patita. La pedra és d'un color sinistre,
tirant a negre. Més que per a matar-hi
braus o vedelles, aquell edifici sembla des
tinat a anatar-hi bornes, per!) no pos entre
l'enforcallada heroica de les banyes, sino
grácies a les eines tristes del patflaul. La pla
ga está asseguda als peus d'una muntanye
ta, al cim de la qual hi ha una ermita
alegre com un gallaret. En aquesta ermita
s'hi deuen fer uns aplecs molt notables i la
plaga de braus sembla una cassola recremada
que algú, des de l'ermita, va Ilencar mun

tanya avall, després.d'haver-hi cuit bacallá
de mala qualitat.

1-1

blanques d'aquelles que duen els venedors
de cacauets i els toreros durant la seva.ado
lescencia. Aix6 ho exigeix el protocol de les
becerradas.

Els matadors eren dos: el jove Torres,
inolt conegui a Barcelona, i que, segons ma
les llengües, viu a -la Pedrera del Passeig
de Grácia, i el jove Satnistegui, germá -d'un
altre jove que tanibé es diu Satnistegui,
que s'ha fet famós corrent amb automebil.
E$ a dir : dos nois,05,1 gasa bona, plens 4e
afición i de filantropia.

Un cop de trompeta i vet aquí que surt

el primer vedell. E-b de color negre. Mal
grat aix6, gasta una"bona fe que enterneix ;
se'n va darrera la capa amb un entusiasme
oompletament joyenfvol. La rnateixa inex
periencia demostra a l'hora de les banderi
Iles. Les hi claven una a una, perque no si
gui dit, i finalment arriba l'hora de matar
lo. El ;ove Torres es treu la gorra, fa una
contracció de boca reeixidíssima que li per
met sortir un parell de dits més la seva

mandíbula belmontiana, i s'encara amb el
vedell. Dos minuts després Li etziba la pri
mera estocada. El vedell no es dona per
alludit. Ve el segon cop de sabre. El vedell
s'hi asseu. Arriba el tercer, i la bestia s'hi
ajeu. Quatre galifardeus l'agafen per les
banyes comencen de clavar punyala
des a la nuca. El jove Torres, amb l'estoc,
el punxa allá on pat. Finalment, el vedell
fa amb les carnes aquell tremcdf de les emis
sions telegráfiques i els altres el deixen per
mort. El joya Torres, gorra. en má, al rmg
de la plaga, recull les ovacions. És la glo
ria. Tot d'un plegat, sent un esbufec sospi
tós al seu darrera. Es gira, i... és el vedell
que s'ha tornat a aixecar. Tornem-hi: se
gona sessió de buntades al clatell de la po
bre bestia. Sembla que ara és el k. o. defi
nitiu.

Un senyor alemany que seu a la nostra
vora, es treu el mocador, s'eixuga el front,
i di-U, amb un gran sosPir d'allemament:

--Por fin han matado el vaca!

*

L'estiueig, a Olot, va tenir una época
realment brillant. Serabla, perb, que el cli
ma no era propici a la propagació del ma

trimoni i la majonia de forsters varen co

mengar d'emigrar cap a Camprodón i Puig
cerda. Altrament, la penuria de comunica
cions feia que l'agafab cada dissabte, el
famós «tren deis meras» 'constituís una per
formance excessiva per a les possibilitats
heroiques d'aquesta, soferta classe. Breu :

l'estiueig a •Olot ha quedat reduit a una

vida migra& i tranquilla.
Altrament, Olot posseeix una poblado in

dlgena massa considerable pequé la inva
sió forastera pugui adjudicar-se l'hegemo
nia de les iniciatiyes estiuenques. La so

cietat local manté un criteri particularista
aixe fa que els festivals del Casino Olo

tense transcorrin entremig d'una freda hos
tilitat.

Parlar d'Olot i no citar el senyor Mala
grida, seria, no cal dir-ho, una cosa imper
donable. El senyor Manuel Mala,,,rida és el
propietari mes considerable d'Olot i el má
xim prestigi local. La historia d'aquest varó
és realment exernplar 1. és sdament en

aquest sentit instructiu que pensem expli
car el que segueix Fa una pila d'anys, el
senyor Malagrida va anar a Buenos Aires
a presentar als argentins uns cigarrets que
en deien cigarrets de París. A l'Argentina
encara no havien vist mai cigarretes fetes
i el senyor Malagrida es va fer anilionari
en quatre dies. Va tornar a Barcelona glo
dos i triomfant, i per tal de celebrar-ho
va obsequiar les amistats amb un ápat apo
teósic que va tenir lloc al Colon. Hom es

va menjar vint plats un darrera l'altre.

Després, el senyor Malagrida cs va arribar
fins a ,Olot 1 es va dedican a la filantropia.
Cotmprá els tenrenys del Pla de Llacs, els
urbanitzá, i ell va construir-s'hi un palau
impressionant. De ,les «cigarretes Partís»
venudes a Buenos Aires n'ha quedat l'ho
menatge d'una Avenida de la República Ar
gentina i d'un Puente de Colón que passapel damunt del Fluviá amb la mateixa ma
jestat que travessada el Sena o el Rhin.

* * *

Olot s'ha fet famós, també, per les ex
traordináries tupinades del temps de des
eleccions. En una °casto es varen trobar
front a front, com a candidats a diputats
a Corts, el senyors Pene Sacrest i Pons i
Tusqtiets. El primer, veient que la cosa
anava mal parada, va valer permetre's la
filigrana que l'acta li costes al seu contrin
cant un ull de la cara. Va coanengar a ea
campar la broma que ell pagaya els vots
tan 1 tan cars. En Pons i Tusquets va co
mengar a abocar pel broc gros i el pas d'a
quelles eleccions ha anarcat una 'época de
prosperitat económica en la comarca olotina.
El candidat triomfant va tenir, ben entes,
'el cens sencer, perú la broma li va costar
uns cent mil duros. Naturalment, el senyor
Pons i Tusquets es pot permetre tranquilla
nient aquestes fantasies i no se'n va sentir
ni aquella casa tan magntficá, de color de
sabe Heno de Previa, que posseeix.

• L'elector olotl, per tant, está un si és no
és deemoralitzat. No és d'estranyar, dones,-
que en carta ocasió tingués lloc l'escena que
anem a contar. Era die d'eleccions i un
propagandista ya anar a trobar dos paga
sos, que estaven a veure venir, tot prenent
el sol a la vora d'un marge.

— I bé, com ho tenim a•ix6 de les vota
cions? —els va preguntar amb aire insi
nuant.

—Sf, rnireu -- varen contestar els paga
sos amb to sorneguer nosaltres parlá
vem de cinconta pessetes... -

* * 41 1

Olot, terra de pintors... Vayreda, Llave
nera, Iu Pascual, Mallol, Doménec Caries,
Rafael Llimona, Galwey, han contribult ex

traerdináriament a Peno1rne fama picterica
que gaudeix la comarca olotina. L'habitual
d'aquells bassals esta perfectament avesat a

trobar cada deu passes un pintor encarat
amb el paisatge. '

No és d'estranyar, dones, que el jovent
de la colnia en alguns dies d'avorriment
s'hagin dedicer a la recerca de pintors amb
el mateix esperit d'aquell que busca boleta
Cáp al tard, podfau sentir alguna noia que
tornava de la Font Minina i deja, tota
desillusionada

Avui no n'he trobat cap!
El fet és que l'Iu Pascual té nou o deu

autombbils. Uns, per anar a pintar paisat
ges a peu pla ; altres, més potents, dedicats
al paisatge muntanyenc. En fi : l'Iu Pas
cual té un automdbil per cada mena de pai
satge. De manera que, quan el yeuen sor
tir de casa seva, els veins ja es poden dir :

Avui pintará un quadret amb un prat
tranquil i dues vaques al fans...

* * *

Olot, terra de carlin... Evidentment, pa
re també els carlins" d'Olot han evoludonat
d'-una manera considerable. Un d'ells, molt
l'amos per cert, feia de tant en tant una vi
sita, de rigorós incegnit, a una casa que en
diuen l'Infern.'Quan entreve el cadí fa
m6s, la mestressa apagava tots els 'lunas
per tal de donar-li tota mena de garanties
d'impunitat. Quan se n'havia anat, la bona
dona donava una discreta explicado als al
tres dients:

Dispensin que els hagi deixat a les
fosques, perú era un senyor de tant com
promfs... El senyor Tal, afigurin-se!

Pené no solament els carlins han estat
famosos a Olot. Hi ha hagut també, cada
republieá ! Un deis més coneguts, el senyor
Jaume que II dejen, era un home conside
rable. El senyor Jaume esteva una mica de
licat de salut. Un diá, un amic seu 11 va
preguntar com es trobava.

— Res, heme — ya contestar —. Teta la
nit que renego i encara no am trobo bé...

Quan la Guerra oivil, els carlins van en
trar béllicament a casa seva. El senyor Jau
me va tenir la perfecta sexuado que la sea
fama de republicá l'havia perdut. No obs
tant, va propasar una solucló transactória:

—Si no us fa res — els va dir —mateu
el meu pare, que és més vell...

JosErr_ MARTA PLANES
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En Quim Borralleras, com anoltes altres
persones honorables, es lleva a l'hora de
dinar. S'exceptuen d'aquest costum els clics
que s'escau algun enterrament al qual cal
gui anar, parqué En Quim, gran sacerdot
de l'arnistat, sempre queda bé.

El mal és que els enterraments •solen
ésser una mica massa aviat, i un cop aco

miadat el dol resten unes horas que En
Quina, per manca d'entrenament, no sap
com esrnergar.

Sol deixar-se caure a l'Ateneti, a fulle
jar revistes amb un cert ensopiment.

El majordom de la casa, el Francisco,
així que el veu un dia a les dotze, li fa:

— Buen.os días, don Joaquín. ?Qué, ha.
habido entierro hoy?

L'APERITIU
Pernod aman d'aigua.— S'ha dit par

lant de l'humor de Charlet que una de les

coses que avaloren més aquest humor és
l'imprevist, L'imprevist, en Charlan i en

tots els cabes de la vida, és elle que fa es

tirar el coll als nostres nervis i els fa mi
rar una mica per damunt d'aquella gran

en la qual acos

En un espectacle espertiu, en una con

versa, en un sopar o en una aventura
d'amor, que no hi hagi una mica d'impre
vist, es pot dir que hm hem pardut els diners.

Com qué els homes sean una mena de bes
tiales egoistes epidérmiques, resulta que
fem veure que vivim uns drarnes terribles,
resulta que l'impreyist d'ordre material, en

certs moments de la vida, agafa unes pro
porciona de deliri, de felicitat completa.

Al:ce m'ho fa pensar alguna sensació que
de tant tant se m'ha prodult a la vida,
1 que sens dubte s'haurá prodult a la vida
de moltes persones.

1 ccan exemple d'aquesta mena de sensa

cions, pee citar entre les que poseeixo a

la meva colleció de records, la del «Per;
nod» de l'imprevist

Tothom sap que en un café que s'estimi,
en una terrassa produida segons les exigen
cias del 'confort, si demaneu un «Pernod»
autentic vindrá un cambrer cerimoniós,
us portará tot el servei necessari. Si sou co

aegut deis cambrers us fará una mesura li
beral, us ajudará a desembolicar el sucre i
us dosificará el gel al vastre gust. Si el
cambrer no us coneix O té el vid d'ésser an

tialcohólic — que de tet hi ha en aquest món
— no un donará hi una gota mes de les re

glamentáries, encare escatimará el sotn

dure' i si badeu una mica us servirá un •

Pernod falsificat.
Aquest aperititi que és millor de tots,

us arribará 8 ésser familiar; d'accinr ami
un paisatge de fils de tramvia, d'autocars,
i de gossos fets a .máquina. Lligará amb el
color de la combinació — no més que una

mica visible, naturalment de la senyora
que teniu quatre passes i mitja El fet del
costum i de la manca d'imprevist arribará
a 'esmortuir la censcieneia del Pernod.
Será una cose Inés de les' que es produeixen
al' dia, potser una mica més agradable que
tes altres.

• Peró les situacions poden canviar. Ima
gineu-vos que per lablidar les secrécions lite
ráries i els anuncia ilurninoios,Jasseu uns
dies d'odissea yergonyant i espitregada, en

companyia de quatre pescadors1 dins d'una
barca confitada que fa pudorp de tets els
ácids de -la mar.

Heu pasat una mica de:
'

ard
beu a la platja d'un poble dértnáliriers, amb
la pinzellada mínima de conlcort: Nora la
platja hi ha un café ; tocant la porta del
cau de les begudes i les anost:ittes, hi ha
Ilaguts amoirats, esca,tes 'de pelx, espines

gata patibulatis, les algues floten amb
una irritado del seu perfum coficentrat.
És un espectacle pur i sense maquillatge.

Abans us heu tirat a l'aigua, i esparra
cats com aneu, teniu una set i una gana
que es aixequen. Peró 'el destf implacable ja
us ha fet saber per endavant que no podeu
ésser massa exigents .en el rarn de la be
guda. Aquests cafés esmirriats i pobres, que
la majada de les vegades fien al pauvre
p?cheur, giren un suc negre que en diuen
café, i uns líquids més' o menys de colar de.
barba de frare que en diuen rom i conyac,
que els acostumen ,a fabricar a les portes
mateixes de l'infern. Com aperitiu, com a

beguda de totes hores, el mariner beu un
vermut Ilepissós que ve de l'hospici dels
vermuts.

Quan ja habeu del mal que heu de morir,
un dia, en el café més trist, es trobeu amb
un heme que dila.: «També tenim aix6». I
«aixó» és una botella de Pernod del més
legftim que dormia com la Bella Adormid
da al Bosc esperant algú que •li inquietes el
tap de suro. Fa anys que la tenen al café ;
una vegada la va portar un heme estrany,
un—Fanas'que tenia les barbes tallades en
forma de mandolina, i renegava com un

oriol. No li varen pagar amb moneda, sino
a canYi d'una anxova que anava de pri
mera per salar, i que el francés no n'havia
vist mai de tan grassa.

Els pescadors no hi han volgut saber res

amb la botella de Pernod, només — d'arix6
fa_quatre anys — un grec que venia amb
una barca coralera en va beure una mica...
El cafeter us explica tota la histeria, us

posa la mesura que voleu, us deixa impro
visar la preparació, quatre mariners que
teniu a la vora us prenen per un simple. '

Peró el Pernod erran d'aigua, i en aque
Iles condicions que s'ha prodult, es venja
del vostre temperament de destmenjats, us
fa la imprevisió de tots els Pernods que
heu pres a la vida, agafant-ne de cada un
l'instant de les excelléncies. No és millor
ni pitjor que molts d'altres. Tota la seva
force está en l'escenari, tota la seva mera
vella está en l'imprevist. ES el Charlot deis

aPerlmitiusáE teix que passa amb aquest Pernod
pot passar amb él senyal de l'orella d'una
dona, amb un llibre, amb un eigarret o

amb una idea abstracta.

JOSEP MARTA DE SAGARRA
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NOTES ANGLESES

L'US DEL CORREU
Al cap de pocs dies de començar la meva

vida a Anglaterra, vaig perdre •

un paral
gua — cas freqilent en la meva existencia.
Lluvia pérdut, em semblava, en •urr tra

jecte que em començava a esdevenir habi
tual : Birkenhead-Park a Liverpool-Central.
Vaig reclamar-lo aquí, al diposit d'objectes
perduts. No 'hi era.

— Deu ésser a Birkenhead-Central — van

dir-me.
Vaig comentar-ho amb un professor uni

versitari :

_., Ara cm tocará d'anar a iBirkenhead
Central — vaig dir.

--- No : per qué? — va saltar — : escriviu.
— Escniure? — vaig fer, bon tras admirat.
— Naturalment. Com era el paraigua?--

I sense esperar la meva reposta va treu

re l'estilográfica i va començar a redactar
la carta : «Ahir en el trajecte B'head-Park
a .L'opool-Central cree lamer :perdut un

paraigua així í aixl... Us ágrairé que am

digueu si ha estat recollit a 8'head-Cen
tral.»

L'endema tenia la resposta en una postal
impresa — oroya que es tractava d'un pro

' mdiment habitual. La meya lost ombrella
no havia estat recollida. M'havia estalviat
un viatge en va.

— A Espanya — va dir-me el professor,
tot comentant-ho — no s'utilitza el conreu

com aquí... i el que és pitjor — va afegir
somrient sovint•, no es contesten les car

tes. No fa gaires anys, hi havia a X (el
nom d'una universitat anglesa) un lec
turer espanyol nl qual vaig lamer d'escriu
re per qüestions professionals. No en vaig
tentr resposta. Vaig insistir al cap d'algun
temps, en termes una mira sorpresos. Lla
vors vaig rebre'n un mot : em sostenia no

haver rebut la mesia primera carta. «Us
agrairé vaig insistir -- que esbrineu qué
pot haver esdevingut apesta carta, perqué•
una carta no s'ha de páldre. 1 com que re

cardo •perfectament el dia, l'hora i el lloc
on vaig dipositar-la, ras

' que no apare
gua, taré la pertinent 'reclamad?, al cap
del servei de correus cliaqueota localitát.»
Tot seguit la carta fou trobada dins un vell
armani on l'havien posada — deia el lectit.-
rey d'espanyol— durant una abséncia seva.

L'anécdota va semblar-me molt caracte

rística, i ella i la :pérdua del Paraigua :van
constituir la nieva iniciaçió lén aquest as

pecte de la vida anglesn Ena semblava,
tananateix, que Pamenaça del professor era

completarnent gratuita i • que havia estat
feta solament • per espantar-1W seu peresós
corresponsal. Perque — déla entre mi --»?es
pot retrobar una carta, perduda dios • ha,
per !aloa que se sápiga el lloc, el dia i
l'hora en. qué s'ha dipositat? Innocencia sel
vática! Un da vaig rebre per eorreu un

tiros de faixa de diari. La faixa duia la
meya adreça i era adherida a un imerés :

r4L'article que s'ha separat de l'adjunta
faixa — deja l'imprls — no pot de moment
ésser identificat. Pot,•tanmateix, haver-vos
pervingut separadament o haver estat tor
nat a Pexpeditor ; peró si no Pheu rebut
i esteu segur que no ha estat tornat a l'ex
•eclitpr, • ulteriors recerques • seran fetes, si
ajad ha desitgeu, sois que aquesta fulla si
gui omplerta i enviada., junt amb la falsa,
a The Controller, London, etc. Si ulteriors
recerques no 'son desitjades, aquesta fulla
ha d'ésser destruida.» Cinc compartanents
havien d'ésser-h4 omplerts, i deia un d'ells:
lloc, data i hora en que Pobiecte ha estat
tirat al correu. Evidentment Pamenaça del
professor recolzava sobre un fonament real.

JO no tenia interés que es fessin ulte
riors recerques, pené no val,/ complir la re

cornanació de destruir la fulla. Procedent
d'un país on el servei de correus'concedeix
tan poca importancia als impresos, • aquel!
tros de faixa de diari, recollit tan curosa

ment, i encastat en •aquell full, tenia la
Valor d'un símbol. El conservo encara.

Diguem, penó, que si una semblant orga
nització demostra una sollicitud portada a

l'extraen, demostra també que el despren
diment de faixes, retóls o etiquetes, no

deu ésser massa excepcional en el servei
postal anglés. La mar en té la culpa. Per
evitar els efectes de les tempestats •

del Ca
nal, les administracions d'alguns diaris • del
Continent reforcen llurs faixes en els exem •

plars adreçats a Anglaterra. Els nostres dia
ris haurien de fer-ho també. Les faixes de
La Publicitat i de La Nau arriben gairebé
sempre trencades ;•les de. La Veu resistei
xen una mica més. De vegades la violen
cia dels temporals • deu ésser tan gran que
ádhuc les faixes reforçades es trenquen:
la que conservo és del fournal de Genlve.

I .puix que parlem deis nostres peribdics
en llurs relacions amb Anglaterra, convin
dria potser fer observar que les revistes
acostumen a dur un franqueig insuficient.
Una revista 'Ilustrada de gran format, m'era
tramesa amb un segell de dos céntims cu
riosament encavalcat, gairebé invisible, al
caire del gran sobre. I com que, Anglater
ra, els • efectes insuficientment franquejats
son' taxats amb el doble del que manca,
vaig arribar a pagar set penics i rnig (cap
a 8o céntims espanyols) de postage due.

,a Pau. —Un bon banv de mar m'ani
Ha bé, perb em sembla qué l'aigua és mas
sa ferruginosa.

(II Travasso.)

De tota manera és preferible aixó al
procedianent emprat en el servei de Cor
reus espanyol per als casos de franqueig
insuflcient dins el «territori nacional». Ja
el coneixeu : la carta o efecte és detingut
a l'Administrado de partida ; si Pexpeditor
és conegut II és trames un avis ; si no, l'a
vis és trames al destinatari, perqué envii a

aquella Administrado els segells que man

quen. Resáltat : un endarrenment d'alguns
dies en la recepoió de la carta, amb el risc,
o l'efectivitat, dels perjudicis consegüents.

A mesura que m'anava endinsant en la
vida anglesa, comprenia cada cop Ernés Pús
extraordinari que s'hi fa de la correspon
dencia. Extraordinari, ben entes, compa
rar amb corrent a les nostres latituds:
normal, peré si es tenen • en compte els avan
tatges innombrables de saber aprofitar-se'n,
pot reportar. Casos com els que s'esdevenen
a casa nostra foren Inconcebibles. Pocs des
ha, vaig rebre una carta d'un senyor, dient
me que 11 calla veure'm per a un afer que
m'interessava. Vaig haver d'anar expressa
ment a Barcelona. Un cap arribat a la seva

presencia, va dir-me que em tmancava un
document per a un afer que el em duia.
«Home de Déu vaig exclamar — no m'ho
podia haver dit ei la mateixa carta en lloc
de fer-me fer un viatge en va per dir-mlho
de paraula l» Els casos • similars abunden,
i tothom en deu tenit algun en el seu re

pertori, sia com a protagonista, sia com
a víctiana.

«Anglaterra és un país que escriu moltes
cartes, tal vegada perqué és un deis rars

paises on és habitual de respondre-hi», ha
escrit Salvador de Madaniaga en els Esquits
ses Londoniennes del seu Ilibre Quatre Es
pagnols a Londres. Per?, •Pús del correu no

és solament habitual per a les cartes : tota

mena de paquets hi són enviats. Aireó no

és exclusiu d'Anglaterra, penó segurament
és Anglaterra un deis paisos on més s'uti
litza aqtrest servei, gairebé desconegut •

a

casa nostra.

En fi, per donar una idea de l'extensió
que prenen les relacions escrites a Angla
terra, direm que tota la via académica hi
és menada i dirigida per escrit : mai no us

será feta la més patita indicad() de parau
la, Ilevat certs casos excepcionals — penso —

en qué alguna admonició cara a cara sigui
necessária. Damunt la meva taula, a la
Universitat, trobava tota mena de corrnuni
cacions : des de l'avis de guardar, a maja
classe, els dos rninuts de silenci, en com

memorado de Parmistici, fin"s a la .desig
nació per a formar part d'un tribunal exa
minador.

Per dir-lo tot : un metí, cap a la fi del
primer trimestre, quan ja començava a pen
sar que qualsevol dia em cridarien per pa
gar-me el primer quart de Panualitat, vaig
rebre per correu un sobre amb el segell de
la Universitat. Un cap obert, vaig trobar-hi
un xec. Res més: ja estava pagat.

?Coneixeu el procediment per majá del
qual són pagats els professors de les Uni
versitats espanyoles, i qui diu professors,
diu qualsevol altre funcionan de l'Estad?
No? Dones si, per •atzar, en teniu algun
entre les vostres coneixences, no deixeu de
preguntar-l'hi. I si tant és que us ho sé
piga explicar en tots els seus detalls, com
pareu, si us plau, l'expeditiva simplicitat
anglesa amb la treballosa complicaoió espa
nyola, i no deixeu de considerar l'ús que
l'una i l'altra fan del correu, aquella per
alleugerir, aquesta per afeixugar.

FERRAR SO'LDEVILA

CONFIRMACIÓ
En l'article que sota el títol Snowden,

el Pacificador publicávem en la primera pa
gina del nostre número anterior, figuraven
aquests parágrafs :

«En aquests moments —potser quan sur
tin aquestes ratiles s'hi veurá més ciar —

ningú no sap a quina paret toca. La feina
de cinc •anys és tota a refer. La gent es
tranya que aquest aldarull s:hagi mogut no
més porqué • Snowden troba que manquen
als comptes d'Anglaterra en la •pla Young
dos o tres cents milions de mares a cobrar
en un grapat d'anys. Per una quantitat re
lativament modesta sembla que no hi ha
dret a comprometre la pau d'Europa i del
món. Tots els pobles interessats han consen
tit perjudiois inés greus. Penó no és per ai
x6. Encara que es tractés de deu céntims.
S'ha acabat per Snowden el sacrificar els
interessos anglesos — que han ?'estar per
damunt de tot — a totes aqutstás históries
de la pau europea i de la reconciliaoió deis
pobles. Ja ho sap prou Anglaterra oom s'han
de reconciliar els pobles ; peró pagant ella,
que s'ho deixin correr.» ,

Al cap de pees dies teníem la satisfacció
de veure confirmat aquest punt de vista. En
efecte, Jules Sauerwein, en Le Matin de diu
rnenge passat, reportava un diáleg entre un
redactor. del New York Times i el propi
Snowden :

«— Al capdavall, senyor canceller, no es
compendrá gaire fácilment que Anglaterra
faci fracassar la conferencia per una suma
equivalent a tres •millesimes del seu pres
supost anual.

Es veritat, respongué Snowden, la su
ma és petita, peró no és •aixé Pessencial.
Anglaterra s'ha mostrat tan feble en la
seva política exterior en el curs d'aquests
darrers anys, que tothom ha abusat d'ella.
Ha arribat l'hora que la Gran Bretanya
reprengui el lloc al qual Ii dona dret la
seva posició en el món. Les altres poten
cies. han tret avantatges de la nostra inca
pacitat. Ja és hora que aixb canvii.»

Per raons estranyes a la nostra vo

luntat no podem publicar fins la setmana
vinent un interviu amb Marcelí Domingo
sobre el nou partit republica socialista.
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UNA VISITA A UNAMUNO
Plou a bots i barrals. Sota la pluja, el

Bidasoa s'esqualla de pressa per por de
ceéixer. El dia té un color pállid de malalt
darrera els vidres. Tomba la llum amb un

cert Ilanguiment de femella que, malgrat
tot, s'esflavissa. Les horas s'han conf6s. El
mateix poden ésser leá cinc del matí que tres

upi7e7a.t, fa de seguida olor de
tí-poti estiuenc. De seguida, les Galeries
fayette, amb el seu posat mig figa i mig

raim, donen el to. Hendaya és una gata
maula que miela baixet. S'ha fet a la pluja.
Certatment sota l'impermeable caben moltes
coses.

iMonseur Taine: en trobar-se en el cas del
periodista, s'haunia Iliurat, assenyadament,
a previs assaigs ambientals. El periodista
no

• pat. En primer lloc — qué voleu que hi
faci? — té pressa. El periodista sempre va

apressat. (En
era

uesté
al cap i a la fi, m
desvagat.) Demés, Hendaya és més fronte
ra que ciutat.

El senyor Unamuno viu a Hendaya, al
capdavall • de tot d'un carreret humil i olo
rós, en una mena de torreta de Sant Ger
vasi que fas veina de les Galeries Lafayette.
Hl ha al davant de la casa un jardinet po
lit, petit, bonic, amb un bé de Déu de ver

dor fresca i una mena de pacífica suggerén
cia clássica. A la porta dos mots senzills :

«Villa Marie». 1 a sota de cada un, en ne

gre funerari 4 trágic, una creu. • La casa,
sébria, estricta, ben arranjada, positivament

és al Grand Ca
e.:nnysoer

fé jugant al mus. I al café, en efecte, don
Miguel presideix una partida de jugaires.
Aixeca els ulls, darrera la rodona anquisició
de les ulleres, fa un ample gest amical i
demana permís per a seguir, un instant, el
joc.

Assegut a la taula propera, espero el mo

ment únic i solemne en qué don Miguel hagi
de onidar eScopint-lo a les cares deis com
panys : «Ordago a la grande», peró els fats
no volen concedir-ane aquesta gracia La
partida acaba. Don Miguel ha perdut dos
punts. S'aixeca i se m'acosta.

Té la mateixa alta ri ferrenya fortitud de
sempre. Ferma i ben plantada, la córpora
no s'ha aolofat ni esllanguit, la blancor ab
soluta del cabell i de la barba ji dona certa
'austeritat sanitosa de vell rejovenit. Cami
na segur, sense bastó i sense fadiga.
Els ulls tenen la brillantor serena, profunda
i agressiva, tan escaientment subratlladora

.de la seva paraula abundosa, magnífica i
decisiva.

Don Miguel está, sortosament, en plena
bona salut.Com que an'havien dit que havia
sofert una pertorbació en aquesta séva nor
malitat sanitosa, no puc menys de felicitar
lo pel seu aspecte.•

Explica aleshores que fa unes setmanes
arribé •a esverar-se. Tingué dos desmais, la
qual cosa en ell que als 65 anys — els fa el
29 de setermbre — no ha tingut ni la més

patita alteració de salut, era per esverar. He
resultat, paré, que es tractava d'una patita
indisposició intestinal. Unamuno, com tots

els homes forts, es complau en la seva for
talesa.

— Si — repeteix —, no he tingut mai ni
una migranya. Tino un cap molt dur. «Una
cabeza vasca)) --afegeix cona qui proclama
una executbria --. 1 amb la més neta i alta
i depurativa característica : la tossuderia.
Als bascos poden guanyar-nos en moltes co

ses, penó en tossuderia, no. Diuen que els
aragonesos claven els olaus a la paret a cops
de cap ; els bascas també, per-6 amb la
punta cap enfora. •

Dintre el café segueix la conversa, a fora
segueix la pluja. Ni de l'una ni de l'altra
puc donar idea ala lectors. Ambdues són
profuses, abundants i excepoionals. Negada
en aquestes aigiies i cara al mar, Hendaya
s'Mfla com una esponja. El Bidasoa guilla
com un .gos, cua entre carnes.

Don Miguel llegeix molt, infadigablement ;

obres filosofiques estrangeres — alemanyes i
angleses — amb preferencia. I escriu poc.
Algunes poesies, de vegades. «Versos, ver

sos !», onda ara una joiosa exaltació gel
rebé agresiva.

Una conversa amb Unamuno, si el seu

collocutor sap callar i escoltar, iniciant tan

sois algunes suggestions, és com Pespectacle
d'una nova oreació. El món adquireot un

nou sentit i• hom sospita que és el seu sen

tit vertader i eternal, substantiu 1 únic. Pas
sant per la verba inexhaurible del gran es

criptor, les coses prenen caires insospitats,
significacions sorprenents que, no obstant,
prenen de seguida el relleu de •1 autenticitat.

Aixf la mort és vida i una illa inhéspita,
resseca •i Osa és oom q «oasi en el desert
de la civilització», alguna cosa com un mag
affic aixopluc on l'anima viu divinament la
delícia de l'Eternitat.

Dintre el café segueix la conversa. A fo
ra segueix la pluja. Algú proposa de sortir.
Els amics valen procurar a l'illustre profes
sor el gaudi, per a ell tan grat, de la deam
bulad& Perb dl recomana que esperem. Cal
esperar.

En aquesfs darrers anys i segons he po
gut escatir, sentint-lo ara, la conversa, el
montrieg d'Unamuno ha guanyat una grácia
nova, ben fruitada : l'humorisme. Té, en

aquest rengle, molt notables manifestaomns.
'Es una dada plena de significació.

Segueix plovent. Seguim esperant.
— Peró, don Miguel, aixo durará qui sap

el temps — diu algú, invitant-lo a sortir.
Eh, aleshores, mira el cel, mira la tarda

tota sencera amb una sola ullada i erran

çant Pespatlla va diu:
— Quant voleu que duri? Un moment o

altre escampará. Tornean a jugar, si els
sembla.

A dintre el café segueix la conversa. A
fora, m'adono que segueix la pluja.

RAPARE, MARQUINA
Hendaya, agost.

El Cpncurs de MIRADOR
Quines cinc persones voldríeu veure dintre el "Tubo de la Risa"?

Atenent circumstánoies que ens han es

tat indicades, hem deoidit ampliar una set
mana més Padmissió de butlletins de vo

tado per al nostre concurs. Per tant, les
Bases que avui reproduim contenen les da
tes modificades d'acord amb aquesta deci
sió que hem pres. Així, dones, els nostres
lectors que encara no sliagin decidit tenen
una setmana més per omplir la candida
tura.

Estem contenta de l'afluencia de butlle

bins. SOn nombrosos els que cada dia re

bem. El que ens sap greu és que no podrean
publicar (en tal cas necessitarlem tot un

número) gran part deis butlletins, uns in
teressants per la combinad() de noms, d'al
tre per l'afegitó humorístic que porten
aquests. Potser, peró, podrem oferir-ne al
guns de mostra.

Encara que els primers llocs ara ja són
previsibles, no volem ésser indiscrets amb
nosaltres mateixos.

BASES
1. El concurs está dotat de quatre premis: Primer premi, 100 pessetes de 'libres; segon

premi, 50 pessetes de 'libres; tercer i quart premis, 25 pessetes de 'libres cada un.

2. La votació es fuá mitjançant el butlletí inserit en la página 7 d'aquest número.
3. Els butlletins,degadament omplerts amb els cinc neme escollas pel lector, hauran d'ar

ribar a la redacció de MIRADOR (Pelai, 62) per tot el die 29 del mes corrent.
4. El votant pot no signar el seu butlletí. En aquest cas cal que adopti un lema o una

contrasenya per justificar la paternitat de la seva volació en el cas que li escaigués un dels
premis que oferim.

5. El dia 30, a la redacció de MIRADOR, es procedirá a l'escrutini dels butlletins rebuts.
Els noma dels cinc elegits per majoris de vota per anar al "Tubo de la Risa", seran publicats
en el número del dia 5 de setembre. Si es produeix algun empat, es resoldrá atenenbse a l'ordre
amb qué els noma siguin posats a la 'lista, donant un punt al primer citat. dos al Rema,

adra successivament, i atorgant el primer lloc al nom amb menor puntuació.
6. Publicada la 'lista dele cinc elegits pel plebiscit, será guanyador del primer preini

del coocurs el lector que hagi tramés una Ilista igual a la resultant de l'escrutini. no sols en

els noma, sin6 també en l'ordre de citar-los. En cas de manca de coincidéncia absoluta,
gftanyará la Ilista més aproximada. Ele premio segen, tercer i quart seran atorgats segnint
l'ordre d'aproxitnació, de més a menys, de la llista guanyadora.

7• Publicat el resultat del concurs en el número de MIRADOR corresponent al dia 5 de
setembre, el guanyador podrá passar per la nostra redacció, de 7 a 8 del vespre, a recollir el
val mitjançant el qual podrá retirar a la Llibreria Francesa o a la Llibreria Catalónia els
Ilibres que tril al seu complet albir.

8. MIRADOR es reserva el dret d'anuPlar eh; vots que, a criteri del setmanari, no puguin
ésser inclosos en el concurs per raons justificades.

GRAN
LA 'DEL RELLOTGE
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Extens i variat assortit en les novetateque la moda imposa
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70 pessetes

Pantalons tennis a mida, des de. . . . 18 a 115' • »
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EL HIN HOMERATGE A POMPEU FABRA

Primer cal
¦enen o no es venen 'libres? Aixé és

el que ara es discuteix una vegada més.
Heus ací un tema que mal no passará de
moda a jutjar pels comentaris que cada dos
per tres motiva. Mal per mal, felicitem-nos
que abr.' sigui.

L'opanió general recollida aquests dies, ha
dictammat novament que si que se'n venen,
per bé que no en la proporció que un hom
voldria. Que certament qué es registra, de
tant en tant, un cert ave% peré que és
tan migradet que bé pot dir-se que Paug
ment de venda no és tal com seria de de
sitiar, ni de bon tres.

Ara bé ; hem de sorpendre'ns d'aquests
migradíssims avenços? Si volem ésser tots
plegats una mica sincers, si volem posar
nos serenament la má al pit - per dir-ho
altrament haurem de concloure que tal
corn estan les coses aixt) no ha d'estranyar
nos ni gens ni mica. Més aviat ens hauria
de sobtar, gosarfem dir, que encara arribern
a registrar patitos millores, per molt insig
alficants que siguin.

•L'augment de lectors (?per qué massa so
vint s'escriu llegidors?) a casa .nostra ha
d'anar estretament Iligat, al nostre enten
dre, a l'acreixement de Pestudi de la gra
mática. Aquesta assignatura, cal reconéi
xer-ho, no compta pas arnb massa segui
dors. Hauria d'ésser la més ben peixada,
en canvi, es veu obligada a fer el ti-1st papar
de ventafocs de la nostra cultura. Els comp
tats cavallers que han decida de rompre
!lances en honor d'ella, són tan pocs, que
fa pena de veure cam breguen en mig de
la més gran indiferencia. I bé ; ?ens será
permesa una definido? El dia que es Nien
guin gramátiques com el pa que mengern,
la venda del llíbre vindrá ella sola per les
seves passes cornptades.

Tan poc com costana que cada individu
es decidís a adquirir una gramática i que
després hi donés una bona Ilegida. Gent
com som habituats a Pautodidactisme — in
clús en els comptats casos en qué podem
passar-nos-en — no ens 'batirla de venir d'u
na cosa més a apendre per compte exelusiu
nostre. Al capdavall, qui més qui menys té
necessitat alguna vegada de redactar qua
tre • mots. Per vanidat í satisfacció de nos
altres mateixos, hera de sentir-nos empesos
a quedar una mica dignament davant la per
sona que ha de rebre unes t'afiles nostres.
El suposar que difícilment serem corres
pastos —de vegades és molt suposar — m'ab
un redactat discret, no ha de fer-nos desistir
del nostre projecte. Al cap i a Púltim, all6
que ha d'esperonar-nos a fer degudament
les coses és el quedar bé nosaltres. Per al
tra banda, com més serem a expressar-nos
amb una discreció mínima, més seran els
nous adeptes que arrossegarem, per temor
a seguir fent un mal papar per més temps.
Una cosa per la .qual no podem passar, és:
que se'ns retregut els temps escobare com a
pretext. Opinem que el que cal és una mica
de bona voluntat. Un quart diani a Ilegir
una página de grasnática, tothom pot des
pendre'l. Qui més qui menys tindrá una
afició ben arrelada que fet i fet Ii pendrá
un parell d'hores diáries. Quinze minuts,
dones, que haurem manllevat a la nostra.de
ria, sense que aquesta en pateixi massa, bé
poden dedicar-se a l'art de construir i orto
„drafiar normalment • els mots, si aireó ens
ha de reportar la tranquillitat de la nostra
consciencia, si altra cosa no.

I per damunt de tot,
•

quan es té la sort
de poder comptar amb una gramática que
ha estat redactada per un heme que es diu
Parnpeu Fabra, aquesta obligad() que tots
tenim i que venim alludint, es transforma
automáticament en un esplai. El nostre gra
mátic tot us ho dona solucionat, peró en
forma clara i precisa, sense enfarfecs i de
la manera més simple. Tots els esculls han
estat salvats, amb aquella elegancia i amb
aquella seguretat de Phome que sap on va.
I aquesta seguretat en l'obra d'un home,
no ens dolgui de dirJho, rararnent la troba
rem a casa nostra, una vegada exceptuada
la figura de Lluís Millet, l'única que de mo

ment se'ns ha acudit.
Aquests dies s'está hornenatjant el nostre

gramátic, Phome al qual devem rnés, per
tal com en donar-nos una gramática perfec
ta, ha perrnés que, recobréssim plenarnent
l'expressió per arreconar aquel! balbuceig
deis anys darrers. La gent no es mostra
pas anassa gasiva i cal suposar que seguirá
captenint-se com cal. Peré s'ha d'honorar
encara més prácticament el mestre. Res rnés
senzill que d'aproltar les seves ensenyan
ces i, sobretot, fern tots plegats que no hagi
d'esgargamellar-se tan inútilment. ts real
ment descoratjador que cada dos per tres
se'ns hagi de maldar sobre l'U del dones
causal o el veritable significat del mot /re
tarar, després de les incomptables palme
tades que hem hagut de rebre. Tant com

vetllar per la seva vellera — a despit deis
seus seixanta anys vessa joventut per tots

quatre costats Pompeu Fabra ens agrairá
que tots plegats ens hi fixem una mlca més
a escoltar els seus renys.

I fet una mica de pas a la válvula del
nostre entusiasme pel mestre, • sigui'ns yer
mes d'insistir sobre el nostre punt de vista.

Cal vendre gramátiques. El
•

dia que ajaré
.

será un fet, que, per tant, Iras sabrem una

mica aquesta assignatura, no ho dubteu
gens, aleshoa-es será arribat el moment en

qué el 'l'abre assolirá tiratges que ens faran
quedar una micadecentment.•Sila molt illustre Lliga Regionalista
(q. a. c. s.) sliagués preocupat, en els seus

bons temps, de la venda de gramátiques, la
nostra situaoió cultural fora bastant més
florent. Ara que no es podrien evocar aquells
famosos ápats servits a milers i milers de
comensals. Perb cal fer-se ben be cárrec de
les coses i reconéixer un cop més que no es

pot matar tot el que és gres.

ENRIC RO1G I QUEROL

FETO
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LES LLETRES
PUNTUALITZEM

Alto, Estelrich!
Una maniobra sense traga
1 una frase de dos talls

En el seu article del dia 10, el senyor
Joan Estelrich barreja MIRADOR en una

qüestió d'anbnims privats que diu haver
rebut i que en converses particulars atri
bueix a persones no gens amigues nostres.

En el seu article del dia 14, pretén es

menar la "gaffe" destriant, amb maniobra
que vol ésser hábil, MIRADOR de la paterni
tat d'aquells i insinuant-la a un col•abo
redor nostre.

Maniobra inútil. No publicárem per ca

sualitat Particle que ha provocat l'ex
abrupte retolat Trist deseobriment, sino

perque MIRADOR creia, i creu encara, que
el seu contingut versa sobre una materia
perfectament opinable i perque en ell es

fa ús d'un dret de critica que ningú no

té el dret de restringir. Naturalment, tam
bé reconeixem al senyor Estelrich el dret
d'oposar-se a les afirmacions contingudes
en l'article de referncia, peró no el de dei
xar aquestes a un costat i llançar-se d'una
manera impetuosa i grollera contra el seu

autor.
Davant de MIRADOR hi ha persones per

fectament conegudes, que van creure pu
blicable l'article i, per tant, velen assumir
la responsabilitat de la seva publicad& Si

no fos aixi, aquell article hauria estat re

fusat. No cal que el senyor Estelrich ens

ofereixi, tot perdonant-nos la vida, una es

capatbria. No la necessitem, perqué reeo

llim com a propis els atacs dirigits al nos

tre company.
I afegim que qui fa aquelles insinuacions

a dalt esmentades i no les pot provar, 11

podem dir copiant-lo: "Sense exageració,
sense ira, aquest home ha trepitjat les re

gles entre cavallers, les regles entre corn

partys, les regles entre amics. En un país
earn Anglaterra' per exemple, ja no seria
admés en societat."

Exigéncies de la vanitat

Joan Estelrich, en rebullides intermitents
del seu ancestralisme de foner balear, agi
ta a mandronades les aigües ensopides det
nostre petit món literari: una tempestat
en un vas d'aigua, les peripecies de la qual
només són seguidas per un centenar de per
sones. Perb aixi hi ha cada any unes guan
tes temporades Estelrich, i la d'ara és la
de més éxit, a jutjar per l'enrenou, no

pas pels guanys de qui l'ha promoguda.
Es que la vanitat necessita aliment con

tinu.

Afany d'intervenció

Una situació de dictador cultural és una

perspectiva afalagadora per a l'ambició i la
vanitat que complexen un temperament di
námic, exuberant de vitalitat. Peró n'hi ha
que no velen que una disciplina els sigui
imposada, sinó triar-se-la.

A part de les raons respectables que te
nim els que no ens volem deixar enrolar-1
no som nosaltres sols— hi ha un altre punt
que pot ésser posat a discussió, si cal:

Ha d'estar en les mans d'un sol home,
aquest control de tots els afers de cultura?

Punt que automáticament planteja aquest
altre:

I per qué aquest home ha d'ésser preci
sament l'Estelrich?

Tots recordem un cas de dictadura espi
ritual: el de l'Ors. Una sola experiencia
que no ha deixat ganes a ningú de repe
tir-la.

No ene referim a la situació d'un Mara
gall, per exemple (d'aquest Maragall "liqui
dat". d'una manera tan sumaria i tan bar
roera per un testimoniador qualsevol, peró
que no ens costarle gens d'anomenar, li

quidació que ha estat acollida com un vot
a favor per Joan Estelrich, que intervé en

l'edició de les obres de Maragall). La lligeo
d'un Maragall, per la superioritat i la in
dependencia d'aquest, per la seva no inter
venció material i directa en cap afer, i per
aixb mateix escoltada per tothom, no és
elassificable en la mena de monopoli que
ambiciona l'Estelrich.

Unió sagrada, tabú pairal davant una

inflaeié de prestigi i una activitat que ves

sa dels limits que li són propis? Sorn molts
que no ens volem deixar tutelar.

Les qualitats innegables, els indiscutibles
mérits contrets per l'Estelrich troben llur
aplicació honorable. Que eh mateix no es
patlli les primeres i no rebaixi ele segons
envaint campa on no és desitjat.

I consti que en aquesta casa; per bé que
Joan Estelrich no hl tingui admiradors, no

ens hern dedicat a parlar d'ell fins que, per
dir-ho vulgarment, ens ha ficat els dits a

la boca. (Unes poques enecdotes innbcues,
com n'hem explicat d'altres persones, al
gunes ben preosimes 'lastres, no són pas cap

demostraci6 d'hostilitat.)
Prevéiem, paró, que tard o aviat n'hau

ríem de parlar. Les presses de la seva. am

bició i l'afalac de la seva vanitat, han
avancat l'hora. La seva impulsivitat ha fet
que el trobéssim en la nostra órbita.

Crisi de qué?
Comptem per endavant amb la sortida

dels • esperits pusillánimes i candorosos que
ens diran, amb característica cantarella,
que no ens disputem, sinó que ens unim.
Aquests planys no poden commoure'ns per
tal com no són ressb d'una conveniéncia
collectiva, sinó d'una moliese de carácter
avesat a teta mena de concession.s i tole
rancies supbrflues.

Cal la unió davent una indiscutible uti
litat general, no davant el cas d'ara, que
no és sinó un cas singularfssim sense altra
importancia que la que li ha donat PEs
telrich embocant el sou altaveu. Es simple
ment un cas personal, i cal, dones, no des
viar la qüestió complicant la collectivitat
en un trángel, en el qual no té res a veure,
mitjançant una pretesa "crisi del carác
ter".

No negarem que existeixi una crisi d'a
questa mena, menys encara negarem que el

seu origen es troba en les reiterados de
cepcions que la conducta dels hornes tmés ad
nurats en diferents ordres ha proporcionat
a la dócil collectivitat. En el present cas,
si s'insinua alguna crisi del carácter, será
probablement la del carácter del senyor
Estelrich.

També volem comptar per endavant que,
en la present ocasió, algú repeteixi aquella
frase: "Catalunya desfa els seas hornee."
Es una d'apenes frases brillants que en

lluernen i estalvien de raonar. Pensi's si
els homes que hom diu que Catalunya ha
desfet, no s'havien desfet ells mateixos.

No som envejosos ni odiem el triomf.
Distingim la rebentada de la funció crítica
honradament exercida. Per aix5 rebutgem
que algú pretengui conjurar-nos a soste
nir prestigis en els quals no podem creure.

Els prestigis no s'imposen, sinó que es

guanyen.
A dmetre una altra cosa fóra no ésser

Ileials ni amb nosaltres mateixos ni amb ele
interessos de la collectivitat tan sovint in

vocats.
M IRADOR

Lis medis literaris

Copiern d'un Tractat del debutant amb
qué Jean Prévost ha completar una edició
recent dels Consells als joves literats, de
Baudelaire:

«Els medis literaris d'avui, que ja no es

tan units entre ells contra el burgés per la
fraternitat que regnava• fa go anys, i que
prenen els burgesos per cómplices de llurs
petites baralles, tenen per al burgés una re

putació d'odi mutu i d'extrema analvolença.
Aquesta opini6 és pueril. La majoria de gent
de lletres, fora de llurs obres son prou
apátics, o prou bons crítics d'eds mateixos,
o prou assenyats, per riure's de qui els de
testa. Per aixó quasi mai llur odi no pasea
ale actes, sin6 que quasi sempre es dissipa
en anécdotes i frases enginyoses.»

«Han existit, oaquests darrers temps, per
sones o grupa que dirigien a llurs adversa
ris amenaces físiques, com puntades de peu,
amenaces de duel, i arribaren fine a l'atac
a má armada. Alguns d'aquests personat
ges es crelen segurs de la impunitat grácies
a Ilurs relaoions. No els imiteu : recorrer a

aquesta mena d'arguments prova una gran
indigencia de ra6 i d'intelligencia. Pero no

us deixeu intimidar : més d'un us enviará
cartee d'excusa.»

ADVERTIMENT
Degui a raons d'imperiosa actualitat, tren

quem avul el costum de publicar en aquest
Iloc un conte inédit. Suposem que ele nostres

lectors no ens faran cap retret d'aquesta in

fracció d'una regla que ene baviem imposat.

Albiol 6. i Riera S9 I I
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Quan vulgueu adquirir una máquina d'escriure consulteu-nos
Aquesta casa és absolutament formal

Máquines de totes marques: noves, reconstruides i d'ocasió
Taller ben muntat per a adobs i reconstruccions. Abonaments
Representants de l'atril "KOPI" i multicopistes "Pl1RFECT"

D'UN 5 A UN 10 PER 100 DE DESCOMPTE PRESENTANT AQUEST ANUNCI

La réplica cl'En Minguez ELS LLIBRES
Rebem la seglient comunicació impresa,

que creiem molt interessant per als nostres
lectors:

Barcelona, 19 d'agost de 1929.

Sr
Molt senyor meu:

Excuseu que distregui la vostra atenció
amb aquest escrit. Vaig a exposar-vas les
raons que m'hi obliguen.

Estelrich publica a La Vea de Catalunya
del 14 d'aquest mes un atac de violencia
extraordinária contra la meva persona. No
hi planyia aflrmacions la inexactitud de les
quals puc demostrar. En vista d'aixb, vaig
redactar una réplica, que llegireu a conti
nuació, i la vaig enviar el dia 17, a les 4
de la tarda, a la Direceió de La Veu.

El dia 18, a les 5, el senyor Pellicena, Di
rector de La Veu, em cita al seu despatx.
Elll notifica que la meya réplica ja havia
quedat impresa, i de fet n'havia ordenat la
inserció a l'edició del dia 18. En efecte, em
mostrá les galerades. Afegí que, abans de
tirar, s'havia repensat i havia decidit con
vocar-me per a aconsellar-me de publicar
la réplica en un altre peribdic. Endebades
vaig fer-li observar que, contra el que ell
assegurava, la qüestió no havia nascut a
MIRADOR. Les meves afirmacions d'aquell
article no havien estat recollides; Iluny
d'aix5, Estelrich havia iniciat, des de La
Fue estant, una campanya injuriosa contra
mi. Per tant, em calia defensar-me davant
del mateix públic que havia llegit aquelles
acusacmns. Ens acomiadarem amb aquests
mote del .senyor Pellicena: —A l'edició d'a
quest vespre, no pot anar, per dificultats
materials. M'ho miraré ami; simpatia, i veu
ré si pue publicar-ho demá. diumenge. Pas
seu a les 10 del vespre, i us contestaré con
cretament.

A les 10, el senyor Pellicena em mam

festa: —No puc publicar el vostre article.
Seria infringir una norma fixa del nostre
diari. Vós ja teniu ele vostres peribdics. Jo
no em molestaré si hi publiqueu el vostre

eserit. Feu-vos arree que Estelrich és re

dactor d'aquest diari.
Vaig replicar: —No tinc cap peribdic.

No sóc redactor de cap. I posat que ho fos,
la meya honorabilitat queda en suspens, en

tant que jo no pugui defensar-me des de'
La Ven, la qual publica la injúria.. Vós em
negueu les vostres columnes: recordeu que
a Estelrich, en canvi, els Llares diaris Ii
donen franca hospitalitat sempre que la
demana.

Cortesament, perb amb fermesa, el se

nyor Pellicena reitera le Seva negativa.
Conclogué: —No puc fer sinó una cosa. Si
vós no ho publiquen. en cap altre diari que
MIRADOR, jo em comprometo formalment a

no inserir a La Veu una ratlla més sobre
aquest afer.

Així s'acaba la conferéncia. Ignoro en
cara quines circunstancies decidiren les va

ci•lacions del senyor Pellicena. Per la meya

part, no he volgut recórrer als altres dia
ris: per a sincerar-me, rdinteressava de
moment La Veu. No havent pogut obtenir
ho, m'ha calgut fer un sacrifici i costejar
me l'edició de la meya defensa.

A continuació, publico els das documenta.
L'un ha esta.t protegit per una edició con

siderable. L'altre surt aquí per primera ve

gada: prege, dones, a tothom, particulars
empreses periodístiques, que li donin la me
jor publicitat.

Us saluda molt atentament,

JOAN MINGUEZ

(A continuació és transcrit l'exude d'Es
telrich. El passem per alt per entendre que
la mejor part deis nostres lectors el conei
xen. I segueix • després la réplica:O

Estelrich, valent-se de Phospitalitat d'a
quest diari, hi ha publicat un atac contra
mi. El lector recordará segurament els ter
mes del seu article. Per la :meya part, no
abusaré de Patenció del lector ni de Phos
pitalitat del diari. Em limitaré, dones, a

defensar-me d'unes acusacions.
Abans de tot, •precisaré que vaig publicar

un article a MIRADOR exposant ele perills de
Porientació donada a la F. B. M. pel seu
director. En compte de rebatre les meves
afirmacions, de les quals únicament diu que
son discutibles, Estelrich vol localitzar l'a
fer a una qüestió personal.

Com a subscriptor de la F. B. M., he es
timat sempre indiscutible 'el meu

•

dret a la
crítica. Aquest dret el té sempre tot aquell
qui compra un .11ibre, encara que no sigui
la crítica la seva habitual activátat.

Tenia, a [mes a més, un dret evident a
signar l'article o a deixar de signar-lo. Ara
bé : en el meu cas, per a poder parlar com
a simple lector, em calla renunciar a la
meya personalitat de collaborador de l'em
presa. Per evitar que les mev.es queixes—tal
com s'ha esdevingut, precisament — pegues
sin ésser annibuides a la meya enemistat
amb Estelrich, vaig decidir no signae-lo. Hi
vaig posar de moment les meves inicials.
Quan algú va advertir-me que, en un món
literari tan reduit com el nostre, les ini
cials eren tan explícites com el nom, deter
minárem substituir-ne una. ts, dones, evi
dent que, si el meu escrit aspirava a con

tundéncia, calla desviar-ne tota qüesti6 per
sonalista. Llevat d'aquest desig, res no em
vedava de signar-lo; la meva independén
cia literaria i política era penmet d'assu
mir-ne la responsabilitat. Vaig parlar com

a lector, recollint tan sols fets públicament
coneguts : han contestat al collaborador.
Quedo, dones, obligat a precisar en aques
tes mateixes planes les nieves relacions amb
la F. B. M. 4 el seu director.

Estelrich m'invita a collaborar, i vaig
acceptar. Magrinyá á jo tradufrem el Tibul.

Després em .fou encarregat el text i la tra
ducoló de Properci, sota la revisió de Joa
quia Balcells i Caries Riba, en les condi
oions habituals. La tasca fou executada sen
se cap incident: tant Balcells com Riba
trcballaren amb mi en una cordial avinen
ça. Adhuc, quant al text, vaig textil- la sort
de poder suggerir alguna variant inédita :
recordo que el doctor Balcells va felicitar
me. Els revisors, dones, NO es queixaren
del meu treball.

Tot havia rotllat sense entrebancs. Peró,
!leste l'obra, un deis revrisors allega que la
revisió d'un yolum tan dens com el Properci
(un 20 6 un 30 per •cent més extens que els
altres) no era compensada amb els honora
ris habituals. Davant d'aixb, Rlba va ob
tenir una indemnització en metállic. Al doc
tor Balcells, sense prevenir-lo d'aquesta su
plantado (així va confessar-m'ho el digne
professor en un sopar) Estelrich deoidí com
pensar-lo inscrivint el seu nora con.' a esta
blidor del text, en compte de posar-hl el
meu. Aquest és el fet escandalós. La meya
acusaci6 no és vaga : tinc totes les proves
necessáries. El Departament de xecs del
Banc de Catalunya, la meya comptabilitat,
la de la Fundaoió, tot aixb respon de Pe
xactitud d'aquest fet.

Com vaig reaccionar davant d'aquesta es
poliado? Vaig advertir Ileialment Estel
rich que si el volum sortia al carrer aix1,
jo em Yeuria obligat e parlar. Estelrich,
d'una manera ben • expeditiva, va tirar en
davant. Qué em calia fer? Vaig consultar
el cas, i m'aeonsellaren que no fes soroll :

la Fundació acabava de néixer 1 no ji con
venia l'escanda Per amor a la Fundació,
dones, vaig suportar •l'afront en silenci.

I hauria callat sempre, per un esperit de
disciplina que avui reconec equivocat: cal
que les coses transcendeixin, per evitar que
nous abusos es perpetrin en Pombra. Cree
haver demostrat com estimo la Fundaeió.
Fins avui, encara, he assistit sempre que
he pogut als actes ofioials, per entendre (i
Estelrich no ha ignorat mai els meus sen
timents) que la Fundació no és culpable de
les arbitrarietats del seu director. La F. B.
M. serveix uns ideals molt per damunt de
tot personalisme.

Dones : no he trait ningú. Primer per
qué no he utilitzat cap secret, sinó que
m'he limitat a constatar fets de públic do
mini. En segon lloc, perqué no estic obli
gat a ningú : mai no m'he sentit, ni l'hau
ria acceptada, en dependéncia d'Estelrich.
Altrament, a casa seva mateix, en aquella
ocasió, Ii vaig retreure l'indignitat del seu

procedir.
He demostrar que els revisors no hagae

ren d'excedir-se sino per mor de l'extensió
de l'obra de Properci, salvetat que Estel
rich deixa de fer ; que No Hl HAGUEREN
SANCIONS ECONÓMIQUES. Si no he donat cap
més volum a la F. IB. M., no ha estat per
qué ningú m'hagués exclós, sino perqué
activitats més remuneradores me'n priven.
Ho cap Estelrich i ho cap el doctor Bal
cells, el qual m'instá recentment (al darrer
sopar de la F. B. M.) a rependre les meves

tasques.
Estelrich m'atribueix la intencI6, en sig

nar amb aquelles inicials, d'exposar el meu

amic Magriny a ésser sospitat autor d'a
quell artiole. Bastará contestar que tal sos

pita és gratuita, puix que anteriorment Es
telrich esoriví que aquelles inicials eren to
talment desconegudes. Altrament, sembla
que al món hi ha altra gent amb tals ini
cials. •

Quant a les partícules despectives annb
qué Estelrich fa precedir el meu cognom,
sois recordaré que tinc el mateix de quan
dl m'invita a collaborar. Que aquest cog
nom, i suposo que ell tampoc el seu. no

me •l'he triat jo. Que la circumstáncia del
meu cognom i de la meya nahrença no des
valoritzen, al meu entendre, els meus es

forços.
En l'escrit d'Estelrich hi ha una altra

qüesti6 que no puc passar per alt. Diu que
rep anónims i me n'insinua la paternitat.
La gravetat d'aquesta acusació fa esperar
que Estelrich será més explícit.

Que el lector i la Direcció del diari m'ex
cusin del temps i l'espai que he pres. Perb
bé em ealia defensar-me, si a un article
ple d'afirmacions m'han replicat amb la di
famad&

I bé, el lector conclourá. Per la meya

part, cree cadascú responsable del que afir
ma. Per aixó no recullo aquí les altres in
sinuacions que ofenen la meya honorabili
tat. No és el públic qui té de sancionar-les.
Les ventilarem en el temps i lioc que es
mereixen.

Joae MINGUEZ

Nota final: Que els senyors alludits en

aquest escnit m'excusin d'haver-los tingut
d'anomenar. No ho faig per a fer-los apa
reixer conformes amb la meya actitud: és
possible que llur criteri no coincideixi amb
el ineu. Jo els el respecto. Unicament ele
invoco mm a testimonis d'uns fets, alguns
deis quals ja es justifiquen altrament.

STEFAN ZWEIG, A rnok, sepia de

Vint-i-quatre hores de la vida d'una
dona. (Biblioteca «A tot vent»).

Fa uns quants niz:sas, algú s planyia
parqué, segons deja, el conte era un genere
abans molt conreat en catalá i ara a penes
era cultivat. Li fou retret que les Edicions
de «La Mirada» havien publicat alguns yo

lurns de contes i en temen d'altres en car

tera, i que la Biblioteca «A tot vent» anava

a 'inaugurar una concedo a base de contes.

Podríem 'haver dit, per la nostra part, que
MIRADOR en publica un gairebé a cada nú
mero.

Tot esperant que la darrera collecció es

mentada ens doni ele volums anunciats de
contistes catalans, ha inaugurat la seva col
leed() amb un llibre de Zweig que conté duce
histories curtes, tal com diuen els editors,
ja que en catalá no tenim cap equivalent de
la «nouvelle» deis francesos.

Grácies a les traduccions franceses de
Zweig, essent la llengua alamenya poc co

neguda entre nosaltres, hem pogut llegir al
gunes obres de l'escriptor austrfac, principal
ment assaigs. Tant en aquests com en les
novelles l'autor ens apareix com un román
tic, si és que aquesta paraula vol dir ben bé
apologista de la passió. El terna típic de les
narracions de Zweig almenys pel que li co

neixem — és l'explosió violenta deis instints,
i del sexual amb preferencia.

Ja des del principi.de les seves «nouvellese
Zweig crea una atmosfera densa gráoies a
la tensó extrema dels sentiments i les situa
cions. I aixó, jutjant per les traduccions, no

sembla pes aconseguit merament amb arti
ficis d'estil, sino amb una observaci6 apro
fundida i un análisi aguditzat per la visible
influencia freudiana. Cal dir que una intros
pecció així exagerada sembla ultrapassar so

vint els limits. El lector arriba a malfiar-se

STEFAN ZWEIG

i a creure que els personatges de Zweig no

eón exclusivament humans; Gide assegura
ria que el dimoni els té poe o molt posseits.
Gide i potser el mateix Zweig. La protago
nista de les Vint-i-quatre hores de la vida
d'una dona parla de «l'aspecte demoníac de
la nostra naturalesa» i de «les forces demo
níaques de l'existéncia». El mateix Zweig ha
intitulat El combat amb el diable la reunió
deis seus assaigs sobre Hólderlin, Kleist i
Nietzsche, tres víctimes de la follia. I el
protagonista d'Amok és també una víctima
de la follia trapical coneguda amb aquest
nom.

Es que a Zweig, romántic revoltat, Ii
agraden els atzars que capgiren la vida d'un
individu, les catástrofes que el destrueixen
(«hi ha una voluptat en l'huracá en fúria»,
centava el romántie Púixkin, que ha esde
vingut un clássic rus).

Tant en Amok com en les Vint-i-quatre
hores de la vida d'una dona, una existéncia
més ayiat banal és de cop separada del seu

camí normal per la topada emb una persona
del sexe contrari i l'afer no es resol en

sino en tragedia. Davant la violencia de la
passi6, ele protagonistes perden tot control
intelligent i s'ensorren a l'abisme. La no

vella russa ja ens havia acostumat a aquesta
psicologia deis decaiguts contents de llur
decaiment. Peró alió que en ele russos és
simplement resignació, en Zweig pren un

aire de protesta contra l'ordre, la societat,
les conveniencies i la recerca d'una finalitat
a

t en Amok, notare» una intuido
erosa, una gran traga de narrador un

análisi ben portat. En canvi, .per al nostre
gust, en les Vint-i-quatre hores, es troba un

excés analític que l'estil fugat no arriba a

és ciar, dir res sobre la fideli

a

rsi6 que Ernest Martínez Fer

rando
compensar.

ha fet de les duce novelletes de Zweig.
Es llegeixen planerament, porqué la prosa
d'aquest, barreja estranya de tumulte i de
lucidesa, se'n duu al lector planes enllá. El
traductor ha reeixit a donar tmoviment
plástica a la seva traducció. De tant en tant,
peró, alguna incorrecci6 de llenguatge, algun
gerundi sobretot, us donen un sotrac.

JUST CABOT
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