
ANY III - NÚJ1. 81 
11 DE JUNY DE 1925 
PREU de SUBSCRIPCIÓ: 
UN TRIMESTRE 2'5 0 

Setmanari il·lustrat 
20 cms. 

LA CORRE SP . a A 
L A DM IN IS T RAC 10: 
ÀNGELS, 22 I 24 
BARCELONA 

La crítica i en Pere Pau Mascarons 
per Ventura Gassol. 

El jove literat, Pere Pau Mascarons, des
prés d'un llarg i fatigós treball per fi do
nava a llum la seva novel·la, suggestiva i al
tament psicològica amb el titol "Plors de 
gat". 

Durant tot el temps de la seva gestació 
tan pesada i del seu infantament tan costós, 
la senyora Mascarons es debatia, feia forces 
de flaquesa per poder pagar el lloguer del 
pis. comprar carbó i quatre miques de mi-
nestra. Durant tot aquest temps, fer-se un 
vestit nou, ni pensar-hi! ni tan sols poder-
se remuntar els vells i espellifats. Ah! fi
nalment havia arribat el dia feliç que a 
totes les llibreries, al costat de les grans 
obres mestres consagrades, al costat dels 
noms d'autors i de novel·les de gloriosa ano
menada figurava en magnífica estesa "Plors 
de gat". 

Passades tres setmanes, En Mascarons es-
presentava a les llibreries a fi de conèixer 
i gaudir de l'èxit creixent de la seva no
vel·la. AI cap de la jornada estava acorat i 
lívid: només havien estat venuts vuit "Plors 
de g a t " ! En quatre setmanes més, sols 
foren venuts altres sis exemplars. 

Després de rumiar-hi molta estona, sense 
poder-se explicar la causa d'una tan marca
da indiferència del públic, va decidir-se a 
tenir una assentada amb un conegut novel-
lista, molt del dia, ídol dels seus lectors, 
per demanar-li un bon consell. Aquest "i l-
lustre" tanta fama havia ja captat—i tants 
diners—que ja no li calia témer de donar 
la mà als principiants. 

—I com us ha tractat la crítica?—va pre
guntar-li, cella-junt, amb aire altívol, el 
"mestre" . 

—La crítica? La premsa? De cap ma
nera. Ningú no m'ha dit ni una paraula. 
Responia compungit En Mascarons. 

—Ja : ho suposava... Ací rau la clau de 
l'enigma. Oh, joventut, joventut!.. . Però, 
res, no serà res. La cosa pot arranjar-se, 
el dany pot remedias te . Vagi a ¡a redacció 
de " La Llumanera" i demani el crític se
nyor Marrugat, convidi'l amb tota naturali
tat a fer un bon sopa ret, on no manqui 
qualque raig de mam bo... Marrugat és un 
bon xicot, fa temps que el conec, és recte 
i lleial, un amant i servicial fidel de les 
musses, i—tingui-ho en compte—no vol pes
setes; en canvi per un bon soparet en agra
dable companyia no ha tingut mai un que 
no. A h ! i sobretot: procuri, enginyi's com 
sigui per tal que ell es recordi bé del nom 
de vostè i del títol de la seva obra: la resta 
sortirà per si sol boca que vols cor que 
desitges. Li ho repeteixo: faci per manera 
que s'aprengui ben bé el nom; potser el 
millor fóra que li ho anotés en un paperet. 
Es molt desmemoriat... Una vegada en 
comptes de posar Guimerà va posar Pitarra 
com autor d'una obra... 

—De tota manera, què vol que li digui, 
no em sembla gaire decent demanar que 
parlí del meu llibre al crític i ensems con
vidar-lo a sopar. 

—Jovent, inexperiència!... — exclamà un 
altre cop l'ídol del públic. Recordi's que en 
literatura, com en tot, si no dones no et 
donen. 

Una vegada més, En Mascarons pujà les 
escales de la casa d'empenyoraments, amb 
uns quants objectes, unes quantes peces i 
un abric: afortunadament encara n'hi havia 
per estona per l'hivern. 

L'endemà., escriptor i crític sopaven junts 
al Cafè de la Rambla. 

Era un soparet suculent. Un plat convi
dava a menjar-ne un altre, copeta cridava 
copeta, i aviat el crític Marrugat un pic 
alegre, copejava enternidament l'espatlla de 
1 escriptor Mascarons, al qual anomenava 
Gularons, Sarrions, Recolons, i altres noms 
encara, cada vegada diferents. 

—Ja estic perdut!—pensava consirós En 
Mascarons. Aquest tifa d'home s'ha posat 
massa alegre, ja no es recorda de com em 
dic, mi ja tan sols no deu recordar-se del 
motiu per què l'he convidat a sopar... ni de 
la camisa que porta. Després d'una pausa 
anguniosa deia al crític de "La Llumanera" : 

—No us oblideu, doncs, que em dic Mas
carons, sóc autor de "Plors de gat", i feu-
me unes quartilles per al diari. 

—Finestrons... Gunyalons... Somnis de 
gat... A h ! magnífic, sou un gran home. 
Haveu estat per mi una vertadera revelació. 
Avui mateix faré la crítica, us ho prome
to... Celebro molt la vostra amistat, i serem 
amics per sempre, estimat Marimon. P s ! el 
públic: veureu, el públic és un ximple, un 
beneit, tot s'ho creu, tot s'ho empassa sols 
sigui poca substància i verd. Estimat Reco

lons ja ho veureu, ja, com ensenyarem de 
quantes maneres es barallen els gats. 

Dient això, el crític Marrugat escrivia 
en un tros de paper inversemblant notes i 
punís geroglífics bo i inintel·ligibles per fer 
després la ressenya del llibre. Què s'hauria 
esdevingut d'aquest embull de notes? La 
gran sort que En Mascarons tingué bona 
cura de deixar-hi escrit el seu nom ben 
clar, i ben clar el títol de la novel·la. 

Al cap de mitja hora els dos amics s'a
comiadaven al replà del pis mateix (un 
quint pis) on vivia, i on anava a colgar-se, 
el redactor de "La Llumanera ' . 

Al dia següent, en obrir els ulls, el crític 
Marrugat, tot bocassa, espès de cap, comen
çà a confegir mentalment les escenes del 
vespre anterior, del sopar amb En Masca
rons. Però aleshores es recordà també que 
l'administrador del periòdic l'havia fet anar 
a cercar que hi anés com més aviat millor. 
Què deuria voler? Aquell avís sobtós i 
urgent li havia fet mal a l'espina. En 
Marrugat deixa el pis, va de dret al des
patx de l'administrador, amb una certa re
cança, amb uns pressentiments malastrucs. 
Però aviat va veure que tot s'esvaïa, l'om
brívol pressentiment es desfeia. L'èxit l'es
perava, amb un bon encàrrec. No endebades 
pel camí un borinot ros l'havia saludat ale
grement passant per davant dels seus ulls, 
frec a frec. 

Al despatx hi havia, ultra l'administra
dor, el redactor en cap, el qual li digué: 

—Vostè, senyor Marrugat té al seu càr
rec la secció de crítiques literàries del nos
tre diari, oi ? Bé. Ahir vaig fer el tresillo 
amb En Xirinachs... vostè sap? l'autor 
d'"Uní crim a les golfes". Vaja, quin nyè-
bit! Em va voler fer passar una jugada que 
no sé com no vaig agafar totes les taules 
de l'Ateneu i no les vaig rompre al seu 
cap... i encara va insultar-me i em va dir 
que jo no en sabia! Bandit! No sap de què 
se les heu, en qüestió de cartes ni de penyes, 
i vol ésser escriptor! Demà o demà passat 
doni-li vostè una bona lliçó. Recordi-li que 
una novel·la no és un rampell, o una cria
turada, o un cop de gènit, sinó que vol la 
seva experiència, i tenir el seu món... En 
fi i no s'oblidi de retreure-li, d'una manera 
o altra allò de les cartes. Entesos? 

—Entesos! va respondre En Marrugat. I 
entre si pensava: tanmateix no va malament 
la cosa, és un encàrrec fet amb molt d'in
terès... els meus profits em valdrà. I va 
apuntar-se: "Xirinachs: crim golfc-.". 

Al cap d'una estona, el fan avisar que 
un individu desitja veure'l i parlar amb 
ell. Surt i es troba davant d'un altre autor... 
que a son torn el convida a fer un piscola
bis : uns bons plats, unes belles copetes... 

I al magí d'En Marrugat s'era fet un 
garbuix de coses, i de noms, i de titols de 
novel·les, que ja feia rodar el cap. 

En Marrugat, després de tot, estava en
sopit. Es sentia pesat, amb l'enteniment ple 
de vagaroscs ombres, feia esforços d'imagi
nació per reconstruir converses i fets; difí
cilment veia altra cosa que copes, plafs, i 
un peix amb una cara estranya; no sabia 
ben bé si era la cara d'un altre "amic", del 
redactor en cap, o del desconegut senyor 
Xirinachs; tal vegada era una complicadís-
sinia barreja de tots aquests personatges. 

El temps passa. Tardeja. Cau el dia me-
langiosament. Es qüestió de posar-se a es
criure. I després de badallar llargament, 
Marrugat pren la ploma i va a complimen
tar la comanda del redactor en cap i també 
a complaure el bon amic Pere Pau Masca
rons. 

Repassa les seves notes, llegeix: "Mas
carons, Plors de gat", "Xirinachs, crim 
golfes". I ala ala! posa's a escriure, cada 
ratlla amb més vigor i més fluidesa. Amb 
;ina hora la tasca és enllestida. Ho dóna 

compondre. Se'n va. 
Durant aquella nit En Mascarons va dor

mir qui-sap-Io malament. Adés li semblava 
(!c veure un gat plorant. Adés, l'abric que 
s'havia empenyorat tot xop de llàgrimes i 
la seva muller, bo i desesperada, plorant 
amargament... per tot arreu, plors i llàgri
mes. Fins i tot el diner que havia pagat pel 
sopar se li apareixia moll de salades llà
grimes. 

A les vuit del matí següent, En Masca
rons va vestir-se era un obrir i tancar d'ulls, 
i més de pressa que corrents es dirigí a la 
cantonada a comprar "La Llumanera". 

ii\> i tremolant d'emoció, devorà amb l'es
guard la llarga columna de quarta pàgina 
allí on deia: "Ço que hi ha de nou en lite
ratura". I va llegir: 

" Xo tenim el costum d'ésser massa severs 
amb els autors novells i principiants. Lluny 
de nosaltres la idea de tirar en orris els frà
gils vaixells dels autors joves que volen 

PAU CASALS 
Una civilització amb molta pintura , amb bella escultura, amb bona poe
sia, però pobra de música ins t rumenta l ens semblaria una cosa manca. 
Afor tunadament la bona música abunda a casa nostra, i avui és encara 
la cosa millor que tenim per most rar al món sencer. 1 hi tenim figures 
de preeminència mundia l , única, com és ara En Pau Casals que amb els 
concerts de la seva Orquest ra dóna la nota d'alta distinció, elegància, 

espir i tual i tat i cul tura. 

navegar per l'ampla mar de la literatura. Al 
contrari sempre estem disposats a ajudar-
los amb una bona paraula, amb un consell, 
amb una bona acció. 

Poques vegades les nostres columnes des
aproven o blasmen alguna obra: ens esti
mem més callar. Però es troben llibres res
pecte dels quals no és possible de callar sots 
pena de cometre un crim horrend; puix 
que aquests llibres en circular pel públic, 
sobretot entre la joventut qui encara no 
s'ha format un bon coneixement de la vida 
i de la relació entre les persones, no sola-
raen poden causar un dany horrible sinó 
destruir les lleis morals que regeixen la fa
mília. 

" H i ha llibres davant dels quals ; odem 
repetir aquelles paraules pronunciades per 
un il·lustre escriptor: " N o puc callar". I 
vertaderament és impossible de callar sobre 
aquesta mena d'obres 1 A la categoria d'ai-
tals llibres pertany "Plors de gat", el qual, 
per desgràcia, omplí darrerament els apara
dors de les nostres llibreries. 

"Significa alguna cosa un títol tan es
trany, ni el nom de l'autor Mascaró? No. 
Però per a les persones de moralitat dub
tosa, per als qui veuen en la dona només 
que la íembra, per als homes qui en, sa vida 
no han tractat de contenir llurs concupis
cències, per a aquesta mena de subjectes 
aquesta obra significa molt. Es pot dir, 
tot. Únicament no podem llevar a l'autor la 
sàvia combinació de frases i idees. Llegint 
l'esmentada obra no s'adverteix de seguida 
el seu significat, que hom ha curat d'es-
condir enginyosament amb frases de doble 
fons. A fora els llibres immorals! Obres 
conegudes per llur irreverència, per llur 
insolència i desvergonyit realisme són 
blancs contes de fades en comparació amb 
la que ens ocupa. Mentre resti un sol exem
plar de tan perniciós llibre, caldria prohi
bir als estudiants i a tot el jovent no sols 
adquirir-lo sinó ni atançar-se als aparadors 
ora s'exposa! 

"Es clar que la vida privada de ningú 
no és una cosa que ens pertoqui; així i tot, 
però, no ens sabem estar de preguntar : 
què pot esperar la literatura d'un jugador, 
que es passa les nits jugant a cartes de la 
manera més vergonyosa, i que ni tan sols 
no sap a ixò: juga r ! Si coneixéssiu quins 
jocs perd, i fa perdre! 

"Tot el contrari hem de dir de l'obra 
del conegut escriptor senyor Xirinachs " U n 
crim a les golfes" : és una excel·lent novel·la ; 
més: és una glòria de la literatura nacional. 
No cal dir-ne gaires coses, és prou conegut 
aquest veritable talent literari. Per altra 
banda, no és pas possible de referir amb 
unes quantes frases els mèrits d'aquesta 
obra, les idees profundes, els vastos horit
zons que ens fa albiradors a la nostra 
vista meravellada. Però puc afegir—i això 
sí. fa de bon constatar—que veient l'obra 
d'En Xirinachs a les mans de llurs fills i 
filles poden els pares estar tranquils: llurs, 
pensaments i consciències romandran igual 
nets i innocents que abans. Pas, més pas a 
una obra tan excel·lent, feu-li lloc! i no 
als polsosos prestatges del fons de les lli
breries sinó a les mans de llegidors, grans 
i xics. . ." 

Un vel tèrbol va passar per la vista de 
l'astorat Mascarons, i si no va caure d'es
quena no se'n hi mancà gaire. 

—Què: que se li ha mort algú de la 
família?—va preguntar-li la venedora de 
diaris. 

En Mascarons treia foc pels queixals. 
Les seves il·lusions se'm havien anat en 
orris. Havia perdut miserablement els seus 
diners... Però espera't, murri, miserable— 
pensava,—ja veuràs com "no puc cal lar"! 
No et perdonaré tot allò empenyorat, ni el 
sopar que et vas cruspir! En Mascarons va 
refer-se i cuita corrents salta a casa En 
Marrugat. 

El crític dormia beatament, quan era des
pertat a cop de garrotades per En Masca
rons que hi acompanyava els més violents 
dicteris del repertori. Marrugat naturalment 
com va poder es va protegir d'aquella pluja 
desfeta, embolcallant-se tot ben bé i de
fensant-se amb coixins i mantes. Fins que 

—Oh; què li he fet jo?—va exclamar 
amb veu planyívola. 

—Ah bandit, miserable!—s'esgargamellà 
furiós En Mascarons, bo i sospenent la tas
ca de matalasser. Goseu, encara, a pregun
tar-me què m'heu fet! Us engolíreu racció 
doble, amb un sens fi de copes d'allò mi
llor, us vaig dur a casa en cotxe, i el 
meu llibre què?... "us és impossible de 
callar! . . ." 

Després d'una estona, En Marrugat anà 
de mica en mica traient el nas. La seva es
tranyesa no hauria estat més gran ni que 
s'hagués trobat cara a cara amb el propi 
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redactor en cap, les ordres del qual havia 
complert al peu de la lletra. 

—Però, senyor Xirinachs, repeteixo: què 
li he fet jo? Que per ventura no el lloava 
prou? 

—Que així us vegeu lloat a l'altre 
món!.. . Què Xirinachs ni xorivies: jo no 
sóc Xirinachs, jo em dic Mascarons! 

* * * 
Pels volts de migdia, les llibreries eren 

bullidors de gent. Talment com si s'hagués 
tractat d'un matinée a preus populars de 
Batistini, de Carusso o de Lázaro, estu
diants, col·legiales, senyores ancianes, res
pectables senyoretes, algunes demi-mondai-
nes no ben bé encara desensonyades, mi
nyones de servei, cavallers elegants, depen
dents de comerç, militars, etc. Tothom qui 
primer pogués ésser a adquirir "Plors de 
,aat". 

En efecte, al cap de dos dies ja no hi 
havia més lloc per a aquesta obra als pres
tatges de les llibreries, el seu lloc era als 
calaixos ben tancats dels escriptoris, a les 
tauletes de nit, a les mans del jovent. 

Aproximadament a la mateixa hora, el 
redactor en cap de "La Llumanera" era 
cridat per telèfon. 

—Allò... escolti... parlo amb... Sí, és 
vostè mateix; ja el conec: jo sóc Xiri
nachs. Estic molt content. Moltes gràcies 
per la crítica. Mani'm sempre, i ja sap 
que sóc per servir-lo, encara que amb aque
lla partida d'abans d'ahir a l'Ateneu... Pe
rò no va ésser res. Repeteixo: moltes grà
cies 

El redactor en cap esdevingué com de 
pedra. Al cap de cinc minuts s'havia fet do
nar explicacions, havia llegit les crítiques 
literàries- del dia... Al cap de cinc minuts 
més, En Marrugat, "punt en blanc", dei
xava de pertànyer a la redacció de "La 
Llumanera". 

La senyora de Mascarons s'hi havia co
negut d'allò més; va tornar a omplir casa 
amb els efectes desempenyorats., i el propi 
autor es va comprar un esplèndid abric, de 
pells, de cara a l'hivern, que feia denteta. 

"Plors de ga t" s'havia exhaurit dues ve
gades més en dues altres llargues edicions. 

Mig any més tard, Em Mascarons havia 
escrit i donava a llum una altra novel·la; 
la crítica en feia grans elogis en recoma
nava i tot la lectura, inclús per a centres 
docents. I la novel·la restava oblidada als 
prestatges polsosos de la llibreria junt amb 
la d'En Xirinachs. 

En Mascarons va desentendre's de la li
teratura de pretensions, i es va dedicar a 
cercar-—i la va trobar—una vena que li 
permeté de fer moltes obres i molts diners, 
i ja es reia de la crítica, i dels diaris, i dels 
jugadors de fames de l'Ateneu. 

Adap. J. Peiruchevsky. 

C O M E N T A N T . . . 
En aquest món, mai no es pot tenir una 

alegria completa. 
Tanmateix: ja sigui casualment, per una 

rara coincidència o perquè algú vol aigua
lir les festes, les alegries mai no poden és
ser totals. 

Amb un cas ben palès vull provar-ho. El 
dia 24 del passat maig, En Narcís Oller 
fou objecte d'un homenatge. Ja el tenia ben 
merescut. La seva obra literària li dóna 
dret a això i molt més. La premsa donava 
el nom entre altres d'una cinquantena d'as
sistents. Entre aquests figuraven la flor i 
nata dels nostres literats i intel·lectuals. Fi
guraven adherides prop d'un centenar de 
persones i moltes institucions culturals. 

Narcís Oller, el nostre primer novel·lista, 
ha fet una obra positiva. El bon vell deuria 
estar joiós entremig d'aquell escollit estol 
d'admiradors que homenatjàvem aquelles cè
lebres obres que sempre seran llegides f 
guardades amb amor en el lloc més vistós 
de la nostra biblioteca: "Vilaniu", " L'es-
canya-Pobres", "La febre d'or", "La Pa
pallona" i en novel·letes curtes: "La Bufe
tada", "Isabel de Galceran", etc. 

Si aleshores l'alegria semblava completa, 
després, al cap de dos dies una ombra sem
blava que venia a enterbolir la joia. 

Precisament amb ocasió de l'homenatge 
"La Publicitat" va dedicar-li l'editorial del 
dia 28. En aquest editorial fa notar que l'o
bra de l 'Oller: "no pot esdevenir clàssica" 
que s'hi troba "el sotragueix de l'estil bi
lingüe" i que ell no és "un fort escriptor, 
un escriptor de raça", i altres insinuacions 
inadequades. Per què "La Publicitat", pre
cisament, parla de l'obra de l'Oller amb 
aquesta forma quan se li feia l'homenatge? 
Es que li dolia que a l'homenatge de l'Oller 
hi faltés aquell perd... de desconfiança? 

Francament el senyor articulista de "La 
Publicitat" malgrat que li dediqui elogis i 
pretengui que les seves paraules no puguin 
semblar per "amargar-li l'homenatge, ni per-
rebaixar-li mèrits" ha fet, amb intenció o 
sense, que aquesta vegada no deixés de 
complir-se allò que mai no pot haver-hi 
alegria completa. 

Si el que ha fet "La Publicitat" amb l 'O
ller ho fes gaire sovint, me'n donaria ver
gonya. Si això ho haguessin fet una altre 
mena de diaris—ja ens entenem, oi?—... pe
rò "La Publicitat" era —actualment— la 
menys indicada per fer-ho. 

JORDI JOKAI 

Del balconet estant Erudició i Cultura ÇO QUE PASSA PEL MON 
( J u n y d e 1925) 

Dia 2.—En Primo de Rivera pronuncia 
un discurs al P. U. P. de València. Diu 
que el redreçament d'Espanya és un fet. 

—Fracassen les negociacions sobre alian
ça entre Grècia i Jugoslàvia. 

—Mor l'expresident dels Estats Units To
màs Marshall. 

—A Xang-Hai pren gran volada una re
volta contra els europeus. 

—Al Rifí les hosts d'Abd-el-Krim se
gueixen hostilitzaut sobre els francesos. 

—Segueix oberta la crisi belga. 
Dia 3.—El Rei Jordi d'Anglaterra com

pleix 60 anys d'edat. 
—Es decretada al Vaticà la beatificació 

de Bernardeta Soubirous, la pastoreta de les 
aparicions de Lourdes. 

Dia 4.—El govern francès tramet a Lon
dres la nota sobre l'afer de les garanties. 

—Moren a París dos homes de renom 
mondial: Pierre Louys, escriptor i Camil 
Flammarion, astrònom. 

Dia 5.—La Diputació de Lleyda acorda 
de no anar a la "coordinació de serveis" 
(Per la novella Mancomunitat, doncs, cal 
descomptar Girona i Lleyda). 

—A Madrid es conclou acord entre el 
govern i els barcos pertocant al concert 
econòmic. 

—Les Escoles Pies de Puigcerdà són 
expedientades sota la inculpació d'haver es
tat trobat etn1 elles llibres de text concep
tuats de tendència separatista. L'Ajuntament 
acorda retirar-li la subvenció de 2.500 pes
setes. 

—La Cambra de Diputats de Roma rati
fica el tractat de Versalles. 

—Els japonesos trameten creuers a Xang-
Hai. 

—Es fa la subscripció pública al nou em
prèstit de 500 milions de Madrid. 

Dia 6.—Els reis d'Espanya se'n van de 
Barcelona. 

—Els representants de les companyies na-
vileres d'Espanya demanen al govern pri
mes a la navegació. 

—Es botat a Tolón un torpediner francès 
que duu per nom Mistral. 

—Es celebra a Itàlia el vinticinquè ani
versari del regnat de l'actual sobirà. 

Dia 7.—Els cors de Clavé van a Madrid 
a cantar. 

—Continuen els avalots sagnants a Xang-
Hai i les embestides dels rifenys contra els 
francesos, amb vària alternativ, . 

2S an\s enrera 
( J u n y d e 1901) 

Dia 2.—Es elegit senador per la Univer
sitat de Barcelona el marquès de Magaz, 
per 105 vots. 

Dia 3.—Frederic Rahola llegeix a l'Ate
neu Barceloní un treball sobre "Oligarquia 
i caciquisme", per figurar a la informació 
oberta sobre aquest tema a l'Ateneu de 
Madrid. 

—Comencen les obres per a la construc
ció de:l Baixador (avui pujador) del Passeig 
de. Gràcia. 

—Es celebra a Perpinyà una festa de ger
manor on prenen part el bisbe Mgr. Jules 
Carselade. Justí Pepratx i Carles Foissim, 
a honor de Mossèn Alcover. 

Dia 3.—S'estrena a Eldorado el drama de 
Benet Pérez Galdós "Electra". Dóna motiu 
a vius incidents. El quintet de corda que 
"amenitza" els entreactes toca la Marselle-
sa i l'himne de Riego. En sortir rf públic, 
s'hi fica en Lerroux i es fa una manifes
tació d'"avençats". 

—Publica En Josep Bertran i Musitu un 
estudi sobre "El dret especial de la Vall 
d 'Aran". 

—A Pau. capital del Bearn (França) es 
celebra la festa dels felibres, sota la pre
sidència de Frederic Mistral. 

D j a 7,-^-El senyor Rernad i Duran dóna 
al Centre Excursionista una conferència 
sobre "La literatura catalana al segle x i x " 

La producció d'or al món 
Duran t els anys 192? i 1924 la p roduc

ció mondial d'or fi, expresada en unces, ha 
estat la següent: 

. Any t924 Any 1923 
T r a n s v a a l . .. . . 9.597,634 9.133,060 
Austràl ia occidental 485,11 tí 504,511 
India 39'1 # 7 382,007 
Rodèsia . . . . 627,729 647,491 
Canadà . . . . 1.525,000 1.179,500 
Esta ts Uni ts . . . 2.511,243 1.502,632 
Queensland . . . 95.703 84,818 

15.233,794 i4-434i° '9 

La producció d'aquests quinze i tants 
milions d'unces d'or fi, du ran t l 'any 1924 
v e a valer uns dos mil milions de pessetes 

Una vegt du era un tal doctor Turcll, 
sarrianenc i sardanista, del qual conten que 
l'aigua li havia pujat al cap. Ell creia en 
l'aigua com en la panacea universal. 

1 ant és ai.ví que en ocasió que els Reis 
d'Espanya es trobaren a Barcelona, ara de 
poc, i en el moment de la ¡naitfiuració d'u
nes obres soterrànies (una de tantes), el 
doctor Turcll amb un pit com un cavall, 
s'adreçà al mateix Rei per dir-li que tot 
allò d aquelles vores estava molt bé, però 
que calia ràpidament resoldre el problema 
de les aigües. 

Diuen els diaris que el senyor Rei va do
nar al doctor Turcll (que no sabem si, a 
més, és regidor, o n'ha estat,. 0 en serà: 
que de més verdes en maduren, diem nos
altres, o "otros más b. que yo lo han sido", 
diuen uns altres), va donar, repetini, al doc
tor Turcll allò que en parla menor es diu 
un moc; aguantant cl qual va demostrar 
una altra vegada que tenia un pit com un 
cavall almenys. 

Però el doctor Turcll va prometre's ínti
mament de venjar-se del ridícul que davant 
Barcelona hagué d'empassar-se. 

L ns quants dics després feia anunciar, no 
menys que a l'Ateneu de Barcelona, lloc 
on parlen persones enteses, una seva confe
rència, parlant encara de l'aigua. El títol 
era espetefrant; 

"/.es aigües causen milers de morts, mi
lions de malalts i milions de despeses". 

Es veu ben bé que cl doctor Turcll és un 
home del dia, avui, que tot es compta per 
milions. 

I cl doctor Turcll va comparèixer a l'A
tenen radiant, amb un jaqué impecable, una 
ermil·la blanca que feia mal als ulls, una 
testa gentil que feia puntetes al mateix 
Apol. 

La conferència va ésser tan impetuosa, 
tan sentida., tan vivida, tan patètica, tan des
criptiva, que tothom va sortir-ne mullat. 

El senyor Pich i Pon el prendrà proba
blement com a preat instrument generador 
d'aigua, i per tant d'energia, per a tes seves 
múltiples combinacions elèctriques, i per a 
quan serà alcalde de la ciutat que podrà 
servir-li de deu d'aigua abundosa per a la 
nostra tan dissortada urbs. 

.Ui! el doctor Turcll parlava amb un cas
tellà mirífic que faria tremolar al mateix 
Cervantes i que és sols comparable al que 
també sap parlar Pich i Pon. 

( onten ¡¡ne a certes aigües es fan immen
ses granotes. 

* * * 

Hem vist amb els nostres propis ulls un 
llibre amb aquest títol: "Molinos de viento". 

D'aquest llibre és autor Eugenio d'Ors. 
lis un llil're que no farà de segur la sen

sació ni mourà el renou que ha mogut el 
llibre de Josep l'la, on més és el soroll que 
les nous. 

I creiem que serà injust; perquè "Mo
linos de viento", són Octavi de Romeu, 
Pantarca, Xenius, i el mateix Eugeni o Eu
genio d'Ors, que amb diferents noms roden 
i roden, esperant debades l'hora que algú 
els prengui per un exèrcit, en lloc de pren
dre'ls com uns corredors de catúfols. 

* * * 

El senyor Pich i l'on no ha acabat pas la 
seva brillant carrera. Dotat d'una adaptabi
litat de no dir, sap plegar-se a totes les exi
gències de la realitat per sortir sempre amb 
la seva, que és enfilar-se. 

Però no creguéssiu pas que En Pich i Pon 
sigui un simple adaptable 0 "idoni" (idoni 
per a tot, fins per a una alcaldia, si ve a 
tomb). El! també és capaç dels grans gestos. 
En un interviu a "Ea Veu de Catalunya" 
ens fa assaber que està decidit a fer de me
cenes i tot: diu que posarà un piset perquè 
hi siguin donats cursos de ciència munici-
palista. 

L'Ajuntament sempre l'ha atret, i es veu 
que continua atraient-lo. 

* * * 

J. S. Bach, cl gran niiísie, era reposant 
a l'ombra d'un hostal del eami (que feia a 
peu) per anar a sentir un organista famós 
aleshores. El pobre Bach tenia la panxa 
més prima que un violi, i no tenia ni un sou. 
Estava considerant com s'ho faria per ca
minar tant encara que li mancava. Amb 
això s'obre una finestra de l'hostal,, i una 
mà invisible li tira un parell de caps d'aren
gada. 

—Oidà, va pensar Bach; ja és alguna 
cosa (endemés, plavien-Ii molt, a Bach, ¡es 
arengades). 

Pren aquells dos caps i forfolllant-hi un 
xic troba a dins dues monedes d'or. (Ell 
mateix ens conta aquesta anècdota). 

Es evident que en una cua, encara que 
liagués estat de lluç 0 de qualsevol altre 
peix més senyorívol, no haurien pogut ama
gar-se monedes. 

Per això sàviament els catalans diuen que 
val més ésser cap d'arengada que cua de 
lluç. 

* * * 

Conferènc ies fe tes 
" C O N S I D E R A C I O N S S O B R E E L S 
malalts de Lourdes i les seves curacions", 
a Ripoll, a l'Acadèmia Catòlica, pel doctor 
de l'Hospital de Lourdes, En Trinitat Ma
cià i Pons, de Barcelona, dia 28 del passat. 
••L'll.E D E S E R T E " , A L ' I N S T I T U T 
Francès, pel senyor Auffray, dia 4. 
"LA C O M P T A B I L I T A T C E N T R A L 
relacionada amb les seves sucursals", a 
l'Associació de Comptables de Catalunya, a 
càrrec de N'Agustí Gómez, dia 5. 
"UNA G E N E R A C I Ó S E N S E N O V E L -
la", a l'Ateneu Barceloní, a càrrec d'En 
Carles Riba, dia 5. 

" H E R E N C I A , A M B I E N T I EDUCA-
ció", a la Societat Vegetariana Naturista 
de Catalunya, pel doctor Nicolau Amador, 
dia 5-
" E L S SARCÒFAGS R O M A N O - C R I S -
tians considerats com a obres escultòri
ques", al Centre Excursionista de Cata
lunya, a càrrec del senyor Pelegrí Casades 
i Gramatxes, dia 5. 
"LA S O L U B I L I T A T DE L 'OXID DE 
calci", al Col·legi de Metges de Catalunya, 
pel doctor Torras Talarn, dia 5. 
" A N À L I S I CRÍTIC DEL M A G N E T I S -
me, hipnotisme i suggestió", a la Societat 
Esperantista Nova Sento, pel doctor Salus-
tí Degollada, dia 6. 

" A I G Ü E S DE B A R C E L O N A : CAUSA 
de milers de morts, milions de malalts i pèr
dua de milions de pessetes", a l'Ateneu 
Barcelonès, per Josep Turell, dia 6. 
" P R O G R E S D E LA M E C À N I C A I LA 
química", a la Unió Sindical de les Indús
tries del Llibre, a càrrec de n'Eduard Ca-
r.ibell, dia 6. 
AL CLUB M U N T A N Y E N C , C O N T I -
nuació del Curset de folklore, a càrrec d'En 
Rosend Serra i Pagès, dia 6. 
A T O R R E D E M B A R R A , C O N F E R E N -
cia mutualista i de divulgació de l'obra de 
complement mutual que personifica la ins
titució obrera Quinta de Salut "L'Aliança", 
organitzada pel Grup Torredembarra i el 
Comitè local d'aquella població, dia 7. 
" L E S A S S E G U R A N C E S M A R Í T I M E S 
en les antigues lleis comercials de Barce
lona", a l'Associació d'Agents d'Assegu
rances, pel senyor Ferran Boter., dia 7. 
" Q Ü E S T I O N A R I Q U E I N F O R M A R A 
la futura llei d'arrendament dels locals ocu
pats per comerços i indústries", a Tarra
gona, al Centre Industrial, a càrrec d'En 
Josep Ayats, dia 7. 
" ( A C E R E S A L'ALTA G À M B I A " 
(Àfrica Equatorial), al Centre Excursionis
ta de CatJ lunya, per Joan Botey Riera, 
dia 7. 
" C E F A L E A DE C R E I X E M E N T S " , A 
l'Institut Mèdico-Farmacèutic. pel doctor 
Boi Danès, dia 8. 
• E X P L O R A C I Ó RADIOGRÁFICA DE 
l'orella, sines perinasals i d'altres regions 
del cap", a l'Acadèmia de Medicina, pel se
nyor Suñv Midan, dia 8. 
" C O N T R O L OBRER" , C O N T I N U A C I Ó 
sobre el "Codi rus del treball", per Fran
cesc Hostench, dia 9, a l'Ateneu Enciclo
pèdic Popular. 

E X P O S I C I O N S 
DE P I N T U R E S , DEL P I N T O R MA-
rkan Tur i de quadres antics i moderns-, a 
les Galeries Laietanes. 
A GIRONA, A L ' A T E N E U , E X P O S I -
ció de tapissos religiosos del director de 
l'Escola de Belles Arts de La Bisbal, se
nyor Sala Deulofeu. Dibuixos i paisatges 
a l'oli d'En Francesc Vidal, de Palamós. 

J . P . R. 

Els Reis d'Espanya han abandonat Barce
lona i hi han deixat un brillant record de 
¡indique títol nobiliari. 

Conten que en certa ocasió el vescomte de 
Fargas deia que li haz-ia passat un fet molt 
estrany, no sabia com explicar-s'ho. Havia 
anat. en el' corresponent vaixell, de França 
a Anglaterra, havia tornat d'Anglaterra a 
França. Aquí era cl bo: per anar-hi havien 
cstS cine hores; de tornada, només que 
tres. C0À1 pot ésser això? 

—Sí, senyor vescomte, li va respondre 
un: es qiie'de Erançd a Anglaterra és pu
jada, d'Anglaterra a França és baixada. 

EI senyor vescomte de fargas va restar 
convençut i satisfet. 
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LA FLOR NATIHAL. 

I 'amany: 44 X 32- — A t»y 1877.— Im- Tamany : 40 X 3°-—Any 1878. — Impremta 
premta Oliveres. Aleu i Fugaru l l . 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., 
APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENCÁ 

La Bandera Catalana.—Tamany : 44 X 32. 
Fundat a Barcelona pel juny de l'any 1877. 
Impremta d'Oliveres, a càrrec de Jofra i 
Xumetra, Santa Madrona, 7. Setmanari li-
teràri-artistico-humorístic o festiu de bona 
mena. (Col·lecció del senyor Gabí Llobet). 
En el número que tenim a la vista trobem 
la curiosa nota següent, que demostra que 
res no hi ha nou sota la capa del sol: 

Criaturas.—I segueix la qüestió de las 
criaturas. Xo hi ha dia en que no portin 
los diaris nous robos de criaturas. No sé 
que en dehuen fer, però si moltas ne pre
nen. . ." 

Lo Pregoner.—Tamany 40 X 30. Fundat 
a Barcelona el dia 4 d'agost de 1878. Im
premta de J. Aleu i Fugarull, Tallers, 30. 
Setmanari festiu de bona mena (Col·lecció 
B. Blanch), amb entreteniments i diversions 
familiars i amb trucs literaris que ens de
laten ben bé l'època; segons podem veure 
pels següents fragments de la poesia jocosa 
que es diu "Flor na tura l" : 

Jo duc la cabellera a mitxa esquema 
i porto ulleras, y vaig deixat y brut; 
porto un barret d'aquells que ja la mena, 
fa cosa de vint anys, que s'ha perdut. 

Me la daran. Do's centas poesias 
tinch en Secretaria ja enviadas. 
(Inútil serà dir quants y quants dies 
y quantas nits me costan de suadas). 

N'hi tinch de tots colors, de totas menas. 
ab es, ab as, y hasta ni tinch ab ;', 
y à més de tot això, (lugas dotsenas 
escritas mitj em neo y en cari i. 

Anant à disputar a n'el "Pelayo". 
he lograt ferme amich del Secretari. 
i com sempre l'adulo, no desmayo 
que'm farà algun favor extraordinari. 

També a n'el President conech de vista; 
ja quant lo veig m'enganxo al seu costat, 
i tot dihentli que soch Catalanista 
li recomano lo que hi tinch tirat. 

car no és possible que una ànima desinfla
da i normal es prengui a broma totes les 
coses. Quan En Pla fa broma sobre la 
Ximpleria de les eites, sobre la prehistoria, 
sobre l'Empordà, sobre la moral sexual, etc., 
tus fa l'efecte d'un puberescent trapella 
que acaba d'engegar-se i vol convèncer-se 
ell mateix, amb un continent extern de des
preocupat, que ja no creu en la moral. 

UNA G E N E R A C I Ó S E N S E N O V E L · L A 

Molt d'interès havia mogut aquesta con
ferència de Carles Riba a l'Ateneu; va 
t nir molt d'auditori, i bo. De les vegades 
que veiérem un públic dens era divendres 
passat a la nit. I encara 110 hi eren pas 
tots... 

EI tema va ésser descabdellat per Carles 
Riba amb notòria traça, estava ben vist i 

engrapat, era ponderat en les raons i 
posava les coses en son lloc, quan deixava 
i segon pla les renoueres causes d'ordre 
econòmic sovint invocades i posades com a 
fonamentals, en la discussió oberta al volt 
de la manca de novel·la catalana. 

Va satisfer? Va ésser escoltat amb molta 
d'atenció, amb delectament i tot. Tal vegada, 
però, tothom va sortir-ne com hi havia em
ira t : amb la desil·lusió de la problematicitat 
de la nostra novel·la, i amb l'aire d'aquell 
qui diu: les raons són les raons i els fets 
són els fets; i seguiran creient els qui hi 
creien que aqui es pot fer novel·la perfecta
ment i que en realitat, més o menys bona al 
costat de les grans novel·lístiques mundials, 
es fa novel·la. 

Creiem que urna part dels qui no eren a 
la conferència, que potser, per altra banda, 
hi haurien anat, no feren sinó adoptar una 
actitud de protesta inicial. 

Cal reconèixer que Carles Riba, que és 
home d'enginys., va sorprendre'ns quan en 
una lliçó de novel·la i de prosa em realitat 
allò que féu va ésser l'elogi i la reivindi
cació de la poesia, i de la més alta poesia. 
que és la lírica. 

Ha plantat un pit de brau davant els qui, 
aquests darrers dies, començaven a esten
dre executòria de betes-i-fi!s a les ratlles 
curtes. 

" E N T O R N D E L S I N D I C A L I S 
M E " per Ramon Rucabado ; Edi
torial Políglota, Barcelona, 1925. 

Aquest llibre d'un dels escriptors més 
prolífics de casa nostra, és tot ell roent i 
encès. Rucabado més que literat és un apòs
tol, apòstol amb la paraula més que bella 
inflamada, i que sovint se us emporta, o us 
atueix amb el martelleig dels seus concep
tes, de les seves afirmacions enormes. És 
un llibre útil, més que més com a exponent, 
encara que aparegui a algú, a estones, un 
xic tendenciós, d'un període social. 

l l i b r e s k l l e t r e s 
COSES V I S T E S , per Josep Pla. 
Editorial Diaiw, Barcelona, 1925. 

Aquest escriptor ha estat i és molt dis
cutit i això sol ja vol dir que val. Indub
tablement ell representa, més que cap altre 
dels seus (Xammar, Sagarra, Madrid i al
gun cop el prosista Llatas) la protesta 
contra els punys planxats i el guants mit
jancers entre els dits i la ploma i la tirata 
perfumada amb les essències volàtils de la 
ironia i la obscuritat. 

S'havia arribat a un extrem deplorable 
que en pocs anys més hauria esdevingut 
positivament perillós. El menyspreu del po
pular, la guerra a l'emoció., la condemnació 
de la lògica, l'odi a la claror que vesteix 
tota cosa humil, tot això ben embolicat em 
envoltoris de recòndita transcendència, do
nava als escriptors de l'anomenada genera
ció noucentista uns andamis de saberut in
comprès, incomprensible i incompatible amb 
la normalitat (motejada de vulgaritat), que 
la ge nit simple condemnada a endurar de 
mengia literària, se'ls mirava de lluny, i no 
gosava ni a llegir-los, i els que hi veien 
massa per deixar-se entabanar, havien de 
callar o eren expulsats de la república. Re
sultat : que no es llegia més català que el 
de les devocions del primer vuitcents i la 
literatura porno-grotesca. Exactament igual 
que en temps d'En Robreño. 

Ens havíem passat la vida blasmant l'am
pul·lositat de tots els nostres veïns, i l'am
pul·lositat més ofenosa se'ns ficava a casa 
amb una nassalitat i indolència sudameri-
canes. 

En Josep Pla es treu els punys planxats, 
es vesteix d'anar per casa, rebrega tots els 
emmidonats, esbrava totes les perfumeries, 
i comença a trencar ídols. La primera gran 
sorpresa és el poc soroll que fa la trenca
dissa. Havíem adorat ídols de fang! Tots 
hem fet un gest instintiu (que no hem aca
bat) de tapar-nos la cara de vergonya. 

Hem d'agraïr doncs, a En Pla, d'haver-
nos afranquit de l'obligació d'ésser babaus. 
Podem ja dir que es desin tots aquests te
nors falsets, d'antipàtiques veus engolades. 

que es volien fer passar per portantveus 
de la Idea Obscura. Podem passar de llarg, 
s.nse ni girar la cara. per davant d'aqudls 
altres qui cobrien llur esprimatxament amb 
solemnes draperies i complicades túniques 
de paraules, paraules, paraules. 

FI mèrit d'En Josep Pla és, doncs, d'ha
ver parlat amb veu natural, dient coses en
tenedores, "vistes", i restablint l'imperi de 
la normalitat, aquí on la normalitat ja co
mençava a ésser suspecta d'extravagància. 
Generosament dotat de força expressiva, 
posseïdor d'un sector bastant extens de l'i
dioma, malauradament poc escrupulós en 
trmcacolls gramaticals (li hem trobat cas
tellanismes com adelanta!, cloaca, una pe
drera en la que treballaven), té una llibertat 
de moviments, un bellugueig verbal i una 
positura de grandíssim sapastre davant les 
costs i els fets, que fa de la seva prosa una 
de les coses més sanitoses, més vives, més 
veritables que hagi produït el català. 

Fs natural que la seva reacció contra la 
petulància sigui exagerada. Heu vist triom
far mai una reacció enraonada? EI terme 
mig de la justesa i el seny surt sempre com 
un resultat natural del joc d'accions i reac
cions, tota vegada que hi hagi un mínimum 
de talent i de bon gust. A nosaltres, això 
no ens manca. Potser l'únic valor d'En 
Pla és fer aquesta exageració: és no limi
tarse a traure's els punys planxats i posar-
se de fil, sinó esbotonar-se i encara a i ro-
mangar-se. Si algun cop s'abotona i vol dir 
coses assenyades i abstenir-se de tota salsa 
picant, veurem que s'ensopeix. Poques ve
gades se salva i és que, en fons de tot, En 
Pla té encara un defecte dels noucentistes: 
el creure que un estil supleix una cultura. 

Hi ha moltes coses desagradables en la 
prosa d'En Josep P la : La pinxeria, l'amo-
ralisme, la mofa de la cultura (recordem 
les deplorables burles de la Prehistòria i de 
la Astronomia alimenticies), avui encara, 
quan la cultura és l'única cosa que pot sal
var-nos, el cinisme amb què afecta un 
menyspreu de la glòria que nosaltres volem 
creure més sincers que el que afectava Eu
geni Ors quan condensava la mania d'ésser 
geni i l'obsessió capellanesca. 

En fi. En Pla és sempre humorístic i 
això traeix en ell una amagada pedanteria. 

" L A G E N T DE SELDYYY1.A". 
per Gottfried Kel'.cr, traducció de 
Carles Riba; Biblioteca literària, 
Ei. Cat. 

Aquest autor suís. completament desco
negut a casa nostra, ha estat incorporat a 
la nostra literatura per la mà erudita de 
Carles Riba. L'obra es bonica, però més en 
fóra si no fos tan espessa, costa una mica 
d'esforç de llegir-la, millor dit de conti
nuar a llegir-la: és com una menja ata
peïda que és bona però que 110 us fa dén
tela. 

SKVKKAI. 

—J. Esclasans propugna a "La Revista" 
per l'establiment d'una "Associació d'Amics 
de la Lectura". 

—Joan Estelrich publica a la mateixa re
vista un assaig sobre el novel·lista anglès 
Conrad. 

—L'última fulla de les lletres catalanes 
d'" El Dia" de Terrassa porta poemes de 
Melcior Font, Joan Mínguez, Carles Riba, 
Josep Carner, Tomàs Garcés, J. M. Rovira 
Artigas. 

—D'Alexaiidre Plana és a punt de sortir 
un llibre de prosa amb el títol d'"'El mirall 
imaginari". 

—La Lliga Regionalista de Sabadell té 
el projecte de publicar un volum contenint 
els primers poemes de Joaquim Folguera, 
la major part d'ells poc coneguts o desco
neguts del tot. 

—Està molt avençada la impressió del 
"Llibre d'or del rosari", col·lecció de Va-
leri Serra i Boldú, edició de l'Oliva de Vi
lanova. Serà, per les referències que en 
tenim, un veritable monument auri de la 
bibliografia catalana. 

—Marcelí Domingo prepara una altra 
obra per al teatre. 

—Lluís Nicolau d'Olwer escriu a' "La 
Publicitat" unii notable escrit arran de la 
traducció d'Albi Tíbul per Carles Magriïià 
i Joan Mínguez a la Fundació Bernat 
Metge. 

—Altra fulla de " Les lletres catala
nes", d" 'El Dia" de Terrassa, duu poemes 
de Josep Carner, Costa i Llobera, Sànchez-
Juan, Rovira Artigas, Melcior Font. 

—Es anunciada la publicació d'una novel

la de Ferran Agulló, que duu per títol "La 
Roser". 

—Ha mort Lucicn Guitry, figura eminent 
de l'escena francesa. 

—També ha mort el literat francès Paul 
Louys. 

—Carles Riba donà el passat divendres 
la conferència sobre el tema polèmic de la 
novel·la catalana. La publica, després, "La 
Veu de Catalunya". 

•—Hom anuncia la publicació d'un llibre 
de proses d'Eusebi Borrell, amb pròleg de 
Rossend Llatas. 

—Josep Carner-Ribalta ha publicat un lli
bre "Acoraments i gaudis". Poemes amb un 
pròleg d'Alfons Maseras. 

—A París, hom fa l'homenatge a la jove 
literatura belga. Són assenyalats com a 
noms preeminents Rodenbach. Verhaeren, 
Macterlink. 

—Luigi Pirandello. l'autor teatral de mo
de, és a Londres amb la companyia del Tea
tre d'Art, a fer un curs de representacions 
al New Oxford Theatre. 

l'er ara encara 110 ha obtingut el vist i 
plau de la censura en ço que es refereix a 
"Sis personatges cerquen un autor". Senv. 
bla que l'escrúpol de la censura anglesa es 
fixa en l'episodi on pare i fillastra es tro
ben en una casa de mala anomenada. 

Pirandello té en preparació dos altres 
drames en tres actes, que es diran "La nova 
colònia" i "La dona d'abans". 

—La companyia Claramunt-Adrià ha re
but d'En Ventura Gassol, el seu darrer dra
ma "La Dolorosa". 

V O L V E S 
A favor del» gegants 

Ja n'han passat força per notaries de 
disposicions testamentàries originals, però 
cap com la de Rouen. 

El testador és M. de Saint-Ouen de Pier-
recourt. El nom és llarc, oi? Doncs encara 
és més liare l'objecte a què destina la seva 
fortuna, car disposa com qui diu que N 
dediqui al foment i reproducció dels ge
gants. Tal com ho senten, el estador fa do
nació a la ciutat de Rouen de tot ço que té, 
que s'avalua en 10 milions, descomptant 
diferents immobles, a condició que ho des
tini a una parella de .gegants, per consi
derar que és el millor medi per a conse
guir el millorament físic de la raça hu
mana. 

Això havia constituït sempre la mania 
de M. Saint-Ouen de Pitrrecorurte, fins 
a l'extrem que si li donaven a triar, s'es
timava més un home gran que un gran 
home. 

Amb tot, el generós donant no ha deixat 
de tenir en compte que era molt dificultós 
trobar persones que arribessin a dos me
tres d'alçada., i per això ha consignat el 
seu testament una clàusula disposant que, 
en de fecte de gegants, la renda es destini 
a dotar parelles de bona constitució física. 

Però, cal preguntar: donarà semblant 
medi els resultats que es proposa M. de 
Saint-Ouen de Pierrecourt? Fem aquesta 
pregunta perquè sembla que sobre el par
ticular ja hi ha precedents i que les pro
ves practicades no han donat pas els re
sultats que s'esperaven. 

Tothom sap que el rei de Prussià, Fre
deric Guillem I, tenia una predilecció pels 
"Lange Kerls", com anomenava als homes 
que passaven de la mida. Va ésser ell el 
qui va crear el primer regiment de gegants 
de guarnició a Potsdam, del qual l'actual 
primer regiment d'infanteria no és més que 
una pobre imitació. Però, com és natural, 
en la impossibilitat d'omplir degudament les 
baixes amb què la mortandat delmava el re
giment de gegants, aquest s'anava reduint 
més cada dia, fins que el rei, a l'objecte d'e
vitar que es quedés en quadro, va tenir la 
bona pensada de casar els soldats del gran 
regiment amb dones ben fornides, pensant-
se així perpetuar l'espècie, però es va que
dar amb el bon propòsit perquè la majo
ria d'aquells matrimonis no van tenir suc
cessió, i els altres van portar al món sers 
desnerits i malaltissos que en res denun
ciaven la corpulència dels seus pares. 

Això sí que va ésser fer els gegants! 

N. 

I U P . ALTÉS 



PELS BELLS CARRERS DE MA CIUTAT 
CARRER DE FERNANDO 

24 i 26. Sastre, Mod. i Camiseria.—BAS I TARHIDA 
33. Ganiveteria.—AMERICAN MACHINE. 
34. Institut Musical.—Acadèmia Ardèvol. 

CARRER CORTS CATALANES 
460. Radio-Telefonia.—"BOMBETA MINERVA". 
451. Inst. elèct., aigua i gas.—RAFEL SALA. 
614. Pelletería.—"LE RENARD". 

«ARRER CLARIS 
102. Blau Catalunya.—J. LÓPEZ LLAUDER. 

CARRER DE TALLERS 

72. Ceràmica i rajoles.—CASIMIR VICENS. 

CARRER MUNTANER 
65. Ribas i Ferrer. B. Regina Novelles escollides 

CARRER COMTE ASALTO 
15. Mobles a plaços i comptat.—JOSEP MACIÀ. 

CARRER BOTERS 
4. F. MONFALCÓN. Tapissos pintats i oleografies. 

CARRER DEL CALL 
1. C. FONT. Mantons Manila i Mantellines. 
9. Llaneria i Sedería.—CASA PUIG. 

28, pral. J. COSTA.—Antiguitats d'art. 

CARRER DEL PI 

2 i 4. Raspalleria Moderna.—FERRAN MAURI. 
11. Articles de Pell.—J. SAUCH. 
13, 2.°. SASTRE—L. MIR. 
14. Art. Fotogràfics.—S. COSTA. 

14, pral. Fca. Plisats.—BRUTAU I MOXO. 

CARRER DE SANT PAU 

3. Camiseria del Liceo. — JOAN VALLVÉ. 

126. 

15-
20. 
42. 
94. 

124. 

36 i 

66. 

22. 
25. 

29 1 

60. 
76. 

140. 
193-

460. 

CARRER BALMES 
RADIO-ELECTRIC Manufacturers. 

RAMBLA DE CATALUNYA 
Pelletería "La Sibèria".—J. TIC6. 
Perruqueria.—J. MAYMÓ. 
Bar.—LA PAGESA DE LA RAMBLA. 
LA ARTÍSTICA.—Brodats i Confeccions. 
Instal. bones i barates.-Barnadas i Espinet. 

CARRER DE LA BOQUERIA 
38. Camiseria.—RODRÍGUEZ & FERRER. 

CARRER CORRIBIA 
•. Lligues i Tirants CATALONIA. 

CARRER VILA-VILÀ 
Palla i Alfals JOSEP CATALÀ. 

CARRER PORTAFERRISSA 
Ganiveteria i perfumeria.—VDA. DUCHEIN 
Camiseria A. DE B. CORNELLÀ. 

CARRER ARIBAU 

31. Perruqueria ENRIC SORIGUE 

CARRER FONTANELLA 
Art. Fotogràfics i Radio.—PÉREZ i SÀBAT. 

CARRER JOVELLANOS 
Art. Fot. i treballs de Laboratori.—E. Picazo 

RONDA SANT ANTONI 
OLLA EXPRESS.—Detalls a Import Àcar. 
Billars patentats Xifré.—"LA ACTIVA". 

CARRER SALMERÓN 
Articles fot. i radio.-
Làmp. Elect. i radio. 

DIAGONAL 
"Radio Iris".—J. B. MODOLELL, 

V. CALDES ARÚS. 
-RAMON RABASA. 

Establiments 
MARAGALL 

Passeig de Gràcia, p5 
BARCELONA 

RAMON SUNYER 
JOIER 

Corts Catalanes, n.* 643 

Telèfon 813-S. P. -BARCELONA 

A P A R E L L S I A C C E S S O R I S 
P B K A I. A 

RADIO TELEFONIA 
DJK L E S A M J L L O K S A \ A R ( , H i : S 

Venda a l m a j o r i d e t a l l 

Carrer Canuda, 45 i 47 

B A R C E Z, O N A 

D I P Ò S I T JDE M A T E R I A L E 1 È C T R I C 

JOSEP CIÀVEIL 

Solingen-Parïs- Barcelona 
(Caía fundada per R KOCfl) 

J O S E P R O C A PLAÇA DEL PI, n.° 3 

Navalles i Màquines d'afaitar 
assegurades 

Ganiveteria — Tocador 
Taller d'esmolar tota mena d'eines 

TPICROAMAJ-AUTOTIPIA5 

L L À T Z E R 
DE TORNES 

el clàssic de l'humor 
demaneu-lo 

a totes les llibreries 

B R A G U E R S I F A I X E S A M I D A - S U S P E N S O R I S S P O R T - M I T G E S - G E N O L L E R E S 

ELÀSTIQUES - E S P A R D E N Y E S AMB SOLA DE GOMA - C I N T U R E S P E R O P E R A T S 

TIRANTS I CINTURONS DE CAUTXÚ - BITLLETES COTONS - G LASSES - BEN ES 
PILOTES TENNIS I FUTBOL - ESPONGES - PETAQUES 
P I T E T S - S A B E R S - CALCETES TOT GOMA PER INFANTS 

A R T I C L E S DE GOMA PER A BARBERS - MITJONS DE CAUTXÚ - GORROS OE BANY 

PRODUCTES TUSELL, S. A. - RONDA SANT PERE, 12 - BARCELONA 

- TURMELLERES 

D ' H É R N I A 

I 
MARCA " L A G E R M A N A ' 

I L O T E S I J O G U I N E S T O T G O M A 
TELES PER LLIT - XUPADORS 

^m »CK> 
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= P A R A I G Ü E S :: OMBREL·LES | 
¡ V A N O S | 

r B A S T O N S = 

¡J. C ARDUS I 
| P O R T A F E R R I S A , 10 | 

BARCELONA ¡ 

ñiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Dolços, dolços, dolços fins 
per llepar-vos-hi els deu dits. 
La casa més llaminera 
1 a Casa E s t e v e R i e r a 

! ' 

Oficina de còpies CASA RENÉ 
l l m l i r i - ÏM i i l l ! ei uli l i • BiiiilUI. I n mt i t i MIIOWI 
CARRER DE MONTSIÓ, 1 8 , TELÈFON 4 5 2 5 - A • BARCELONA 

ESTEVER/ER4 
Coníïter i Pastisser 

P a de luxe 
RAMBLA DE CANALETES 9 1 It. 

T E L È F O N A 27GG. 
CARRER UE MALLORCA 3 0 7 J 3 0 9 : 

T E L É f O N . G . 2 . 

BARCELONA 

IGNASI FOLCH I TORRES 

UNA DONA 
NOVELLA CONTEMPORÀNIA 

0> 

A TOTES LES LLIBRERIES 

PREU: 3'5o PTES. 

í A SEU D'UROELL, NÚM. I24 
TELÈFON j A BARCELONA, NÚM. 2023-«. 

' A SITGES, NÚM. IJS* 

Fàbrica de Llonganisses, la millor 
de la nostra terra. 

Demaneu a tot arreu la marca 

"ELS P I R I N E U S " 
Quíngles i Escaler 

Castellciutat (Seu d'Urgell) 
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