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Els Balls del Club de la Butifarra 
Yüapop. era un poble de l'alta mun

tanya on s'aplegava a l'istiu, una co
lònia forastera de pa sucat amb oli. 
Els asaos baixaven cada dia a ciutat 
a guanyar els cigrons pel sosteniment 
de les llars. Al poble només restaven 
mullers i fills, gaudint d'una gran xa-
fagor i avorriment. 

El lloc d'estiueig restava apartat 
del mar i clos entre muntanyes, que 
privaven de la circulació de vents 
fresquívols i oratges marins. Per això, 
els forasters gaudien d'una tempera
tura per coure maons, que els pri
vava de sortir de casa durant el dia, 
i podien només passejar-se quan el 
sol s'havia colgat darrera la serralada, 
i, havent sopat, pendre !a fresca al 
carrer. 

La colònia es llevava tard. Després 
de desdejunar-se anava a fruir del 
primer atractiu de la vida estiuenca: 
cercar el correu. La gent s'aplegava 
a plaça. Passava el temps tot badant, 
parlant de coses pocasoltes, badallant 
i avorrint-se i esperant l'arribada de 
la tartana. Després d'haver arribat i 
abocada la saca de correspondència, 
la colònia, amb els diaris i cartes a 
la mà s'allunyava mandrosament, 
avançava d'esma, aprofitant les llen-
ques d'ombra que es trobaven per les 
voravies del carrer. En arribar cadas
cú a casa seva, les famílies s'aplega
ven sota la parra de l'hort. L'element 
jove, llegia en veu alta les ressenyes 
dels partits de foot-ball, boxa i d'al
tres. Les mamàs, tot adobant mitjons 
i calçotets, retallaven i criticaven de 
valent les famílies forasteres. Les da
misel·les tot fent serrells diminuts a 
les vores dels mocadors, parlaven de 
promesos, "partits" i casaments (caça-
ments?). 

A migdia, les famílies dinaven gai
rebé a les fosques, per mor de les 
mosques i voltats de fum que venia 

de la cuina. Mentre dinaven, el jovent 
anava en mànegues de camisa, les do
nes sense cotilla, beviea aigua i men
javen tomàquets refrescáis en aigua 
de pou, i malgrat de ventar-se tot
hom amb vanos y ventalls de cuina 
s'ofegaven. El ventamosques que ana
va de mà en mà, no podia alliberar les 
famílies del mosquer, que queia a la 
sopa, al pebrot i tomàquet escalibats, 
i ventava fiblades a les testes calbes, 
o a les candidates a caps de cara
bassa. 

En havent dinat, la galvana ama
rava la gent. El jovent feia petar la 
bacaina. Les mamàs i les damisel·les 
s'adormien a les cadires i balancins. 
La mainada vagarosa anava ací i allà, 
no deixava tranquil ningú. Cap al 
tard, quan el sol s'havia colgat dar
rera de la serralada, els forasters sor
tien dels caus per anar a passeig. For
mant corrua, uns cops anaven a pas
sejar per la carretera, a embrutar-se 
els vestits i respirar pols; altres per la 
riera, a esquinsar-se els vestits tot 
passant pel costat d'argelagues, i a es-
glaiar-se amb la troballa de grans 
llangardaixos verds, que plantaven 
cara a la gent; o a la font de la Gra
nota, que cada dos per tres estava 
embussada, i voltada d'un mullader 
que privava la gent de seure als pe-
drissos, després de la xafagor arreple
gada pel camí! 

De retorn del passeig, la colònia 
anava a rebre els marits. Els marits 
arribaven maleint les botigues, el ne
goci i l'ésser comerciants. Venien em
pipats, furiosos i rondinant, perquè du
rant el dia no havia entrat una ànima 
vivent a les botigues. Només, a l'hora 
de dinar, s'havia acudit a algú d'anar 
a fer compres, i amb la boca plena de 
cigrons, que quasi no els deixava en
raonar, havien tingut de despatxar les 
parroquianes. En tornant de ciutat ha-



E L B O R I N O T . - 3 . 

vien hagut de córrer per no perdre 
l'últim tren en el qual havien vingut 
drets, i a les tartanes, com les sardi
nes en un barril. En havent sopat, la 
colonia prenia la fresca, una fresca 
caldejada que treia la respiració. Els 
forasters passaven el temps sentint 
peces de fonògraf de nyigui nyogui, 
acompanyades amb els crits i brams 
dels joves, rialles de les noies i pe-
tament harmònic de les "gracioses" 
posades en fresc. Quan es cansaven 
de sentir l'instrument musical, les 
mestresses les emprenien a criticar el 
servei domèstic, dir mal de la co
lònia, i els amos a parlar de preus 
del Hornillo, salsitxes, butifarres, llar
dons i budells per fer llonganisses. 

Al cap de dues setmanes d'estiuejar, 
la colònia pot dir-se que ja estava fins 
al capdamunt de dur aquella vida 
mancada de tot al·licient. La gent ja es
tava cansada d'anar cada dia a cercar 
el correu, a donar el tomb per la car 
retera, riera i font de la Granota. 
També estaven cansats de sentir el fo
nògraf (cada família en tenia un) i no 
sabien qui retallar. Com que totes les 
famílies patien del mateix mal, van 
acordar fer una assemblea, de la qual 
sortí la idea de fer una sala de ball. 
Després de molt discutir, cridar, do
nar cops de puny a la taula, i tirar-se 
de poc els plats pel cap, es posaren 
d'acord. La colònia recorregué la po
blació en recerca d'un local. Després 
de rondar per tota la vila i trapace-
jar-ho tot, van topar amb una fàbrica 
de fideus per llogar. Una quadra molt 
espaiosa, a propòsit per ballar-hi. 
Com que el propietari feia quatre 
anys que la tenia per llogar i no en 
treia cap cèntim, en veure els lloga
ters, tingué un rampell d'alegria i els 
rebé amb molta amabilitat i satis
facció, accedí gustós a fer pel seu 
compte totes les millores que li van 
demanar els forasters. Llogada la sa

la, es feren gestions per tenir un pia
no. Se'n va trobar un a ciutat, a ter
mes setmanals. Fet el contracte, l'Ins
trument arriba al cap d'una setmana 
damunt d'un camió. La colònia, que 
sabia treure partit de tot, l'anà a re
bre en manifestació. L'instrument fou 
rebut amb visques i aplaudiments. Per 
donar més relleu a Tacte, es van en
gegar quatre trons i unes quantes cor
recames. 

En descarregar el piano enfront del 
local, s'esdevingué un fort contratemps. 
El piano era més ample que el portal i 
per tant no podia entrar. Per ficar-lo 
dins, calia eixamplar la porta. Des
prés de demanar permís a l'ajunta
ment per fer les obres, vingué la tra
mitació de l'assumpte, que va estar 
llest al cap de dues setmanes, després 
d'estar entretingut a la secretaria i al 
negociat d'obres públiques. En aquest 
temps l'instrument quedà abandonat 
al mig del carrer, i fou el blanc de 
de les pedrades de la mainada. Una 
nit rebé el pes d'un gran diluvi d'ai
gua, acompanyat d'una forta calamar
sada, trons i llamps. Al dia següent 
de la tamborinada, el sol que sortí 
esclatant, obrí en el piano, una esber
la de dalt a baix on es podia ficar la 
mà. A més se li menjà el vernís... 
Entre una cosa i una altra, no sem
blava pas el mateix. 

Per l'explotació de la sala de ball es 
va constituir una junta directiva com
posta de president, secretari, tresorer 
i vocals. La Junta, el primer que féu 
va ésser de visitar la quadra de la fà
brica, a veure què calia fer perquè fes 
força goig. De la visita, es decidí em
blanquinar la façana, pintar la Sala, 
posar vidres que. mancaven a les fi
nestres, enrajolar-la i posar electrici
tat. Les obres anaren totes a càrrec 
del propietari. 

Un cop enllestides, es va acordar 
inaugurar el saló amb un gran ball. 
Fixada la data, començaren els pre
paratius. La colònia es reuní al saló 
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i s'entretingué fent garlandes de boix, 
cadeneta de paper, flors artificials i 
un arc de triomf de fulles de palmera, 
que lluïa al capdamunt les inicials de 
la societat fetes de cartró retallat i 
pintades amb purpurina. Entre altres 
detalls, van posar uns llacets de seda 
vermells a les candeles del piano. Ca
da família aportà cadires de les cases 
que tenien llogades, per dotar la sala 
de seients. S'hi veia des de la cadira 
de Viena vernissada, de saló, fins a 
la de cuina, de poll, coixa, despintada 
i plena de cops. Hi havia un ver mos-
truari de cadires que tenia el posat 
d'una parada dels Encants. 

El dia de la inauguració, la sala do
nava goig de veure. Un davassall de 
llum negava l'estada que feia ressaltar 
els adornaments del saló. Junt a l'en
trada, hi havia una restallera de ba
docs, que amb l'esguard fixe i la boca 
badada no es cansaven de guaitar. 
Després de sopar, comparegué la 
concurrència. A primera fila, es veien 
les damisel·les rapades i el clatell afai
tat, lluint vestits de tons vius, i uns 
mocadors al cap de tons llampants, a 
tall d'estrenyacaps. Darrera hi havia 
les mamàs, amb el vestit de seda ne
gre d'anar a visitar Monuments el 
dia de Dijous Sant. Anaven acom
panyades dels seus marits, amb el 
vestit de festa, lluint grans bigotis i 
testes calbes. , 

Començà el ball. Les notes del pia
no alegraren l'ambient. Les parelles 
s'improvisaren i començaren a ballar. 
Els dansaires donaven voltes i feien 
un fregadís que apagava les notes de 
l'instrument. Les noies voleiaven les 
¡fandilles que refrescaven l'ambient 
caldejat de la sala. Es dansà de va
lent fins a la matinada. A mitja nit, 
els papàs abandonaren el saló per 
anar a dormir. L'endemà havien de 
matinejar per marxar a la primera 
tartana! 

Al programa van figurar balls i tan
gos argentins, Jazz-Bands, Fox-Trot, 

Kake-vals, Charlestons. Les dansai
res que havien anat a les acadèmies 
de ball, foren l'admiració de la con
currència. A mig programa, hi hagué 
refresc, compost de rosquilles, borre
gos, "nisos", orxates i "gracioses". 
Una metralla de taps volà en totes 
direccions en mig de visques i aplau
diments. La inauguració de la saia 
de ball fou un èxit. No es podia de
manar més. 

* * * 

Al dia següent, a la tarda, es van 
inaugurar les sessions de ball, amb el 
corresponent ensenyament de danses 
modernes per les damisel·les que tia-
vien anat a les acadèmies de Barce 
lona. Les mestres es feren càrrec de 
les deixebles que volien aprendre i 
començaren les lliçons. Després de 
l'ensenyament, es ballava fins l'hora 
de sopar. 

Com era de preveure, al cap d'una 
setmana que estava oberta la sala es
clatà un sens fi d'envejes, rivalitats, 
retalls i crítiques, que enverinaren les 
bones relacions que fins llavors ha
vien unit els forasters. Només se sen
tia a dir: que les professores de ball 
eren unes orgulloses i unes tivades i 
carregades de pretensions; que volien 
manar, fer i desfer, i ficar-se en tot; 
que amb el "garbo" que ballaven 
feien seus als balladors, els quals cor
responien ballant sempre amb elles; 
que abans de començar els balls, totes 
les danses es comprometien per en
davant, i les noies que arribaven tard 
es quedaven sense ballar; que hi ha
via mares pretensioses que, només 
que per tenir les filles un aspirant a 
pretendent, llevat d'ell, no les deixa
ven ballar amb ningú; que les noies 
que tenien la bossa plena eren sempre 
sol·licitades, i les que la tenien escu
rada anaven a reco, i que els balls 
moderns eren un escàndol, que no 
sabien per què els permetien i qus 
duien el jovent a la perdició, ja qw 
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les noies perdien la vergonya i els 
"modos". 

A aquesta maror que rebrota dins de 
la societat, tot seguit s'ajuntà una al
tra de carregada de males arts. Una 
colla de ganaços, forma una agrupació 
secreta de caràcter anàrquic dins de 
la societat. Estava formada per una 
colla de vagarosos i descontents, en
tre els quals figuraven els que havien 
trencat relacions amoroses, els que 
havien rebut carabasses de les jove
netes, i els que no podien ballar per
què les danses es comprometien per 
endavant. Aquest esclat jovenívol, de 
caràcter soviètic, com que no podia 
ballar, passava el temps acompanyant 
el piano, picant a terra amb els peus 
i bastons, picant de mans, cantant i 
bramant, i imitant les gestes dels ba
lladors. A la restallera de crítiques i 
murmuracions de la concurrència, s'a
fegia les gestes dels vagarosos. Entre 
uns i altres, les relacions entre els so
cis es posaven cada dia pitjor, en per
judici de la societat que començava a 
trontollar. 

A la sala hi anava tothom: pares, 
mares, damisel·les i mainada. La mai
nada des del primer dia de ball acudí 
amb la joguina de moda: el "balón" 
de Foot Ball, element indispensable 
per educar les potes en perjudici del 
cervell. Dins la sala, l'artefacte mai 
no estava quiet, amb l'esverament de 
la concurrència. Per indiferència dels 
grans, i manca d'energia dels respon
sables de l'ordre, els ganaços es feren 
amos de la pilota, que, primerament, 
roda pel paviment, més endavant vola 
per l'espai, fins que la sala esdevingué 
un camp de Foot Ball en tota forma. 
I passà el que tenia de succeir. Un 
jorn, un cop de peu mestre féu sortir 
la pilota disparada com un projectil, i 
féu "gep" a la senyora més grassa de 
la colònia que en aquell moment en
trava al saló. La gent, en veure tinti-
nejar aquella dama corpulenta que ca
minava com una oca, i de poc que no 

rodola per terra, esclafí una rialla ei
xordadora i estúpida, i el jovent en
grescat amb el goal picà de mans. La 
bona senyora veient que les rialles 
passaven de mida, i que eren de befa, 
recriminà la gent del saló. Sortiren 
excuses que no la convenceren i ofe
sa sortí del ball per no tornar més. 

Al cap d'un parell de dies, una da
ma que semblava una fragata, no pas 
massa bonica, fou víctima d'un altre 
incident. Un tap de "graciosa" perdut, 
féu blanc al seu nas. La dona esclarí 
en un xiscle que féu aturar el ball, i 
li agafà una basca. Malgrat d'això, la 
gent no pogué contenir les rialles. 
Quan la dama tornà en si i veié la 
manca de respecte i educació de la 
gent, s'encarà a ella, els en digué qua
tre de fresques. Una restallera de pa
raules, del repertori més selecte de 
les marmanyeres del mercat va es
clatar. Quan es va cansar d'abocar 
tot el que li vingué a la boca, els digué 
"buenas"!... Que ella se n'anava per
què no volia estar entre gentota ordi
nària i mancada de "modos" i educa
ció... 

Al dia següent, quan la concurrència 
comentava la sortida d'aquella senyo
ra, i totes les dames deien que esta
ven molt amples sense ella, una rata 
més grossa que un conill sortí de sota 
una cadira ocupada per la senyora 
més respectable de la colònia. La bès
tia en sortint plantà cara a la gent, 
tot estarrufant els bigotis, i com un 
coet desaparegué per la porta que do
nava a la riera. Davant l'aparició de 
la rata, la gent s'aixecà esverada de 
les cadires amb grans xiscles. La mai
nada feia cor amb una gran cridòria, 
i el jovent reia de veure la concurrèn
cia revolucionada. Amb la fugida de 
la gent, les cadires anaren per terra, 
en un gran terrabastall que semblava 
que el món s'ensorrava. Un cop a 
fora, quan corrien, els semblava que 
per tot arreu sortien rates. L'endemà 
es va saber que la senyora, que li 



havia sortit la rata d'entre els peus, 
jeia al llit de l'espant. A les senyores 
que anaren a veure-la els va dir que 
no tornaria mai més al saló. No estava 
per rebre aquelles visites tan poc 
agradoses. 

Al saló, després d'haver passat uns 
dies de tranquilitat, esdevingué un al 
tre incident. Un cansat de no ballar, 
perquè les balladores no el volien, ja 
que quan dansava només feia que tre
pitjar llurs peuets petits i bufons, se 
li ocorregué de ballar amb una cadira, 
enmig de les rialles de la gent. L'a
legria durà poc. Un ballador que es
tava fins al capdamunt d'ell i cadira, 
en passar pel seu costat li donà una 
empenta. El jove, de resultes, donà un 
cop de cadira a un home panxut, cap 
pelat, que duia bigoti i perilla. Com 
que el jovenet fugi rabent alliberant-
se així d'una patacada, i l'home no es 
pogué esbravar, es desfogà amb una 
colla de renecs, a tall de carreter, que 
feren esgarrifar i enrogir les dames de 
la sala. Els senyors, en sentir-lo, es 
van indignar contra el panxut, el qual 
els plantà cara. La concurrència se lr 
tirà al damunt amb intenció de donar-
li una bona Hissada en mig dels xiscles 
de les dames. L'home de la perilla en 
veure la cosa mal parada, fugi i tirà a 
córrer carretera avall. El mateix dia, 
quan no feia gaire que l'home havia 
desaparegut, esdevingué un altre inci
dent. Mentre una dameta rossa, garre-
11a i grassa, que anava rapada i amb el 
clatell afaitat llegia una poesia amo
rosa, es sentí un badall d'aquells que 
volen dir: "calla i plega". Aquell acte 
féu esclatar una forta indignació. Uns 
joves decidits es van encarar amb l'au
tor i el recriminaren fortament, mentre 
la poetessa plorava. Ell es defensà 
dient que tornava la pilota que li ha
via llansat la noia, ja que el va menys
prear en una declaració amorosa. Del 
fet, la gent del saló es dividí en dos 
bàndols uns que defensaren la noia, i 
altres el jovenet. Després d'haver-se 
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recriminat mútuament, la cosa no aca
bà a garrotades per uns senyors que 
van intervenir que apaivagaren els 
ànims. Resultat, que els dos bàndols 
els separà l'odi més gran i un d'ells es 
donà en pes de baixa de la sala de 
ball. 

La colla revolucionària veient que la 
gent desfilava que era un gust i que 
la societat anava a rodar a passos 
comptats, acordà, perdut per peidut, 
de treure el millor partit de la situació. 
Un dia acordaren fer un cop de gran 
efecte: mudar els folros de totes les 
gorres i barrets que hi havia a la 
guardarroba del saló. El cop fou cò
mic i teatral. Bé que al saló no passà 
res, les escenes còmiques esdevingue
ren al carrer. L'endemà, els autors del 
fet plens de satisfacció, van saber, 
entre rialles, que mentre els homes es 
retiraven a casa seva, restaren cap
ficats, perquè, malgrat de conèixer el 
folro de les tapadores del cap, les ta
padores no encaixaven. No va trigar 
a dir-se tothom el que passava. D'a
quell mal tothom en patia. Finalment, 
es descabdellà el quadro pintoresc. 
Els homes es provaven els capells, 
se'ls canviaven els uns als altres, de 
mà en mà. Es veien senyors satis
fets d'haver trobat l'artefacte, i d'al
tres que renegaven com uns moros, 
en veure que el seu capell no apa
reixia. 

Aquell fet féu esclatar la indignació 
entre els socis, que ja estaven fins al 
capdamunt de l'anarquia que regnava 
a la societat, i que ningú no podia 
deturar. Tot era dir que semblava que 
dins de la societat s'havien infiltrat 
les doctrines soviètiques; que a aquell 
pas el bolxevisme acabaria per en-
sorar la flamant societat d'esbarjo de 
la qual tots en sortirien amb les mans 
al cap. 

Per una altra banda, l'èxit del 
canvi de folros engrescà la colla anàr
quica a fer-ne una altra de grossa, 
i de soroll, com digne epíleg de les 
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sessions de ball. El nou incident fou 
pels seus efectes, el cop de puntilla 
a la societat. Mentre es celebrava un 
ball la colla apagà l'electricitat, deixà 
la sala a les fosques. L'efecte fou 
fulminant. Les damisel·les es despren
gueren dels balladors i amb grans xis
cles cercaren les mamàs. El jovent, 
i gent gran, es posaren a cridar amb 
indignació i protestant pel fet. En mig 
de les tenebres, sorgiren, mateix que 
focs follets, una retallera de llumins 
encesos, i es van encendre les cande
les del piano que duien el llacet de 
seda vermella. Una claror esmorteï
da enllumenà vagament la sala. Al 
mig es veia la gent amb les cares con
gestionades, agitant caps i braços, i 
amenaçant els autors .del fet, que, 
aprofitant la foscor van fugir riera 
avall per amagar-se en mig de l'ar
breda. Amb tantes coses com van pas
sar a aquella sala, hom pot dir que 
tots els socis es van donar de baixa. 
Els balls i reunions es van acabar. En 
aquesta situació, la colla es féu mes
tressa del saló, i amb les portes tan
cades feren el que volien. 

Gaudint d'una gran llibertat, el pri
mer que feren fou d'establir una tim
ba de joc; resultat en fou de desplo
mar al tresorer de tots els diners que 
tenia de la societat, en concepte de 
quotes i drets d'entrada dels socis. 
Del joc, passa al conreu dels sports, 
entre ells el foot ball, que no parà 
fins a no deixar cap vidre ni bombeta 
elèctrica sencera. De l'art de la pi
lota, passà al conreu de la boxa, que, 
a més de registrar-se una pila de cops, 
nassos aixafats, i tomballons, les ca
dires rodolaren per terra, coixes, i mni 
parades. Mentre l'element atlètic s'en
trenava, l'artístic passà el temps fen;, 
amb carbó a les parets, les caricatu
res de tots els forasters; amb un gani
vet feren un tatuatje al piano, que 
semblava procedent de la tomba de 
Tutankamen per les figures egípcies 
que adornaven l'instrument. Quan la 

colla de vagarosos es va cansar de 
fer mal, les emprengueren amb el 
piano, i com si fos un gall de Nadal 
que es farceix, tiraren a dins tot els 
que els vingué a mà: unes esparde
nyes velles; uns molls rovellats; la 
llauna abonyegada de les escombra
ries; una ratonera; una escombra ai
xafada, tot amanit amb el contingut 
d'una ampolla de salfumant. 

* * * 

Quan la colònia estiuenca es va as
sabentar que la sala de ball havia 
estat devastada per l'element deportiu 
i artístic, li agafà un rampell d'indig
nació. Assabentada de la magnitud 
de la destroça, es va esverar de va
lent, en pensar que s'havia de pagar el 
lloguer de la sala, el del piano, la ins
tal·lació elèctrica, l'enrajolat i vidres ja 
que el tresorer no tenia un cèntim, 
perquè els hi havien pelat tots. Per 
acabar, les cadires que havien tret de 
les cases llogades estaven fetes mal
bé, i era necessari pagar-ne unes de 
noves per quedar bé amb els amos de 
les cases. Comptat i debatut, la quan
titat que cada família de la colònia 
s'havia de desembutxacar era bastant 
crescuda, i per tant venia molt ma
lament de pagar, ja que els foraster-j 
havien anat a estiuejar amb els diners 
justos. 

Al cap d'uns dies que s'havia tan
cat la sala, i que la clau ningú no sa
bia on parava, la colònia sabé amo 
gran indignació que les famílies dels 
joves que havien destroçat la sala i 
el piano, per no pagar les destroces 
havien partit de bon matí, en una tar
tana forastera. Per fugir desaperce 
buts no s'havien acomiadat de ningú, 
i s'havien embarcat a les afores del 
poble. 

Aquella mateixa nit, les famílies de 
la colònia que quedaven al poble, ca
da una a casa seva acordà en secret, 
sense dir res al veïnat, partir l'endemà 
en la tartana que marxava a les cinc 



de la matinada. Si havien fugit els 
més culpables, no volien ells pagar 
els plats trencats sense cap culpa. 

Al dia següent, a la matinada, l'a
gència de tartanes no pogué donar 
abast a tanta de gent com volia partir. 
Perquè ni un sol passatger quedés en 
terra, l'agència contractà quatre tar
tanes forasteres més llargues que ca
nonades, que les ompliren de gom a 
gom. Quan les tartanes van anar-se'n, 
enganxaren uns carros, en els quals 
van entaforar el,"elemento doméstico". 

A l'estació del tren, les famílies fo
rasteres es van trobar aplegades amb 
gran sorpresa. En passar el tren, om
pliren sis vagons de tercera que ve
nien buits. El viatge en tren fou triom
fant. Tothom reia, i celebrava com 
s'havia escapolit del poble, com s'ha
via alliberat així d'un compromís, i 
com havien deixat els veïns amb un 
pam de nas. 

El poble estranyà molt aquella fu
gida de forasters. Ningú no s'ho ex
plicava. No hi havia cap "passa". 
Feia bon temps per allargar la tempo
rada. No hi havia malalts de "cuida
do" entre els forasters. Entre això, i 
que el poble no sabia res dels escàn
dols de la sala de ball, la gent, per 
més que rumiava, no s'ho explicava. 
El mateix dia de la fugida, tot el 
poble es posà enrenou. Tota la gent 
que havia tingut tractes amb els foras
ters va sospitar-ne. Tots acudiren a 
casa l'amo de la sala de ball, i ana
ren a cercar el manyà perquè amb un 
ganxo, obrís la porta del local, car la 
clau, la colla revolucionària l'havia 
llençat a una resclosa, abans de mar
xar. En veure la devastació quedà ex
plicat tot. L'amo de la fàbrica amb le3 
mans al cap restava desesperat. Com 
que no sabia el nom de les famílies, 
ni d'on eren, veia la pedregada a sobre 
de quedar-se sense els diners del llo
guer, i haver-se de gratar la butxaca 
per pintar la sala de nou, posar vidres 
a les finestres, endegar la porta i po-
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sar les bombetes elèctriques; reformes 
que els forasters havien promès de 
pagar. L'amabilitat de l'amo amb la 
colònia li costà un ull de la cara, per
què els comptes li pujaren una pila 
de diners. Als planys de l'amo de la 
fàbrica s'havien d'afegir els dels llo
gaters de les cases, ja que en en la 
sala reconegueren cada una de les ca
dires de llurs cases coixes, despinta-
des, plenes de cops. Una vertadera 
devastació que els va aclaparar. 

Tota la gent perjudicada es pla
nyia del mateix, d'haver-se deixat en
sarronar per una gent que els havia 
semblat que tenia molts "modos", 
molt ben enraonada i franca. I en el 
poble, tot era dir, i per tot arreu es 
sentia dir el mateix: Vet aquí perquè 
han fugit aquells poques vergonyes: 
Per no pagar! Aquesta fou la qualifi
cació que el poble donà als socis del 
"Club de la butifarra", nom amb què 
quedà batejada aquella societat re
creativa liquidada, en raó que la van 
fundar una colla de tocinaires, carni-
cers i cansaladers del més bo i triat 
d'una ciutat gran, que la creuava un 
riu, d'aspecte modern, amb agricultu
ra, indústria i un bell esclat de caci
quisme i cunerisme com un bell ideal 
polític. 

EMERENCIÀ ROIG 
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Fa 50 anys que... 
(setembre 1876 

es publicava una obra amb el títol 
de "Cuentos vells y baralles noves 
recuillits d'assí y d'allà per Joseph F. 
Sanmartín y Aguirre", col·lecció de 
peces d'aquest gènere de poetes va
lencians i catalans. 

la llibreria Verdaguer publicava un 
altre plec del Cansoner que publicava 
En Marian Aguiló, contenint el co
mençament del poema sobre la "Di
visió del Regne de Mallorques" fet 
per fra Anselm Turmeda. Un altre 
plec contenint el "Rahonament de la 
Verge Maria ab son Fill". 

Fa 25 anys que... 
(setembre 1901) 

moria En Francesc de S. Maspons 
i Labros, a l'edat de 61 anys. Era naí 
a Granollers. Moria el dia 1 de se
tembre a la seva casa pairal de Bi
gues. 

sortia un llibre contenint les "Fau
les d'Isop en vers", traduïdes del grec 
al català per Josep Alcoverro i Carós. 

eren detinguts per la diada: Andreu 
Ferrer i Sanllehy, Corbella i Vila, An
toni Antich i Antich, Ricard Usell i 
Puig, Joaquim Orta i Boadella, Rafel 
Arenas i Torra, J. M. Folch i Torres, 
Lluís Marsans i Solà, Xavier Zengo-
tita i Bayona, Joan Fonta i Manau. 
Alfons Solà i Gené, Josep Orta i 
Camps, Ricard Coll i Serra, Miquel 
Balmas i Jordana, Enric Rafel i Su-
rell, Lluís Alemany i Carví, Jaume 
Casanova i Soler, Jaume Arqué i Cla
pés, Francesc Llach i Pont, Francesc 
Vinals i Forment, Josep Bas i Gich, 

Josep Soronella i Brosé, Josep Viader 
i Farell, Ramon Rius i Cots, Manuel 
Ribas i Cots, Joaquim Bas i Gich, 
Jaume Aymà i Ayala, Joan Casellas 
i Cals, Joaquim Soto i Romaguera i 
Tomàs Soler Sanmartín. 

començava la publicació de "Revis
ta de bibliografia catalana", a cura 
de Jaume Massó i Torrents. El primer 
número constava de 128 pàgines. 

es publicava un llibre de poesies ti
tulat: "Garba literària", de Joan Du
ran i Vila; "La vinya americana", de 
mossèn Josep Guitart, per als agri
cultors; i "Curtes y... més curtes", 
poesies de Josep Plana i Dorca. 

V O L V E S 
Llegim en el full del "Bloc Mata-

roní", corresponent al dia 14 de se
tembre, ço que segueix (parla de cor
reus, amb referència a Mataró): 

"A les darreries del segle xm i co-
menços del xiv el correu s'enviava 
particularment, aprofitant la sortida 
d'algun barco que naturalment eren de 
vela i s'enviava per aquest mitjà la 
carta a Amèrica si aquest era el lloc 
destinat". 

Aveiam, aveïam. 
Si la memòria no ens falleix, el 

senyor Colon salpà de Palos (per a 
emprendre el seu camí, desconegut 
d'Amèrica), l'any 1492. Es a dir a les 
darreries del segle xv. 

Es que, doncs, cosa de doscents 
anys abans, Mataró ja tenia parents a 
l'Amèrica? 

PETIT & PATAUD 



12. • E L B O R I N O T ; 

LLANTERNA ESTRAMBÒTICA 

L'home que sempre té pressa 
Mireu-lo, com corre! L'home que té 

pressa va sempre amb el temps just. 
Per mandra o per feina, sempre surt a 
última hora. Camina a grans gamba
des. Sembla, de cada camellada, voler 
atravessar la ciutat. Ell no es fixa en 
res. Quan alguna vegada el trobeu, 
sou vós que l'heu de saludar... l'ha
veu d'empaitar per a conseguir-lo. 
"Adéu, amic!—us diu l'home que té 
pressa — no puc entretenir-me gens, 
haig d'ésser a les onze a tal lloc i ja 
són les onze menys cinc. Ho sento 
molt; però, no em puc deturar. Fins 
un altre dia. Adéu, adéu... I us deixa 
palplantat, bocabadat... 

En anar-se'n, ensopega en una se
nyora i de què que tots dos no rodolen 
per terra. Mentre es desfà en excuses, 
segueix caminant, i trepitja un peu a 
un senyor que estava esperant el tram
via. Gairebé sense mirar-lo, continua 
corrent, amb aquelles gran passes que 
sempre fa. 

I arriba a la fi del seu viatge, suat, 
cansat, sense gairebé poder respirar; 
però a l'hora justa. 

I això li passa cada dia, cada ve
gada; l'home que té pressa sempre ha 
de córrer, sempre va amb el temps 
comptat, sempre té por de no arribar 
en el moment precís... i moltes ve
gades no arriba. 

I tanmateix és força bonic d'ésser 
un d'aquests homes. Es molt interes
sant poder fer prodigis de velocitat; 
ésser l'admiració de tothom; fer en un 
quart, caminades d'una hora; si s'ha 
d'agafar el tren, arribar quan ja tan
quen les finestres, prendre el bitllet 
mb mala cara de l'espenedor, en pas
sar, empènyer tothom i haver d'em
paitar el comboi quan ja és fora de 
l'estació. I quan s'ha conseguit aga
far-lo, quedar content, satisfet... i or
gullós que tothom et miri com a una 
cosa estranya. 

RIC-RIC 

l l ibres & l letres 
UNA NOVA EDITORIAL 

S'ha fundat a Barcelona una nova 
casa editorial exclusivament catalana, 
l'"Editorial Mentora", la qual es dedi
carà, de moment, a les publicacions de 
caràcter popular. 

Aquesta editorial inaugura les seves 
tasques llançant al mercat tres col·lec
cions de llibres í una revista. 

La primera col·lecció publicada és 
d'uns llibres d'aventures per a nois í 
noies, entre els quals figuren: "Lau o 
les aventures d'un aprenent de pilot", 
novel·leta per Carles Soldevila, amb 
més de 60 dibuixos d'En Junceda. Se
guiran, "El Cavaller de la Creu", per 
Clovis Eimerich; "La Ventafocs", per 
Josep Maria Folch i Torres, "La rosa 
i l'anell", traducció de Josep Carner. 
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Totes aquestes obres portaran il·lus
tracions de Junceda i Joan d'Ivori. 

Altra de les col·leccions és la "Bi
blioteca Europa", novel·la de diversos 
autors catalans i estrangers, de 250 a 
300 pagines, curosament presentades. 

La primera novel·la d'aquesta col-
lecció és "L'inventor de canons", inte
ressant novel·la de William J. Lock, 
traduïda per Soldevila. 

Aquestes novel·les es vendran al 
preu reduït de dues pessetes, i es ía 
una edició en paper especial i relligat 
en tela, al preu de quatre pessetes. 

Publica també 1'" Editorial Mento-
ra" la "Biblioteca Neus", que ve a és
ser una mena de dignificació de la 
novel·la blanca. Es vendran a dues pes
setes, bellament presentades i inte
gres, les novelles de més fama mun
dial d'aquest caràcter: "La Passat
gera", de Guy de Chantepleure, tra
ducció de Millàs Raurell. La primera, 
"La Passatgera", així que ha estat po
sada a la venda, ha obtingut un èxit 
esclatant. 

I, finalment, el mes entrant sortirà 
el primer número de "Llegiu-me", re
vista mensual il·lustrada, de lectura per 
a tothom. Constarà de 80 a 100 pàgi
nes, i hi col·laboraran els millors es
criptors catalans i estrangers. Es ven
drà a una pesseta. 

L'"Editorial Mentora" té altres pro
jectes en preparació, que farem pú
blics oportunament. 

* * * 

La formació que acabdillen la pare
lla Vila Davi, es presentà dimecres, al 
popular teatre Apolo, per a continuar 
la campanya iniciada al teatre Eldo-
rado. Per a presentació han escollit 
l'obra d'Alfons Roure, "Muntanyes del 
Canigó". 

AQUEST NUMERO 
HA PASSAT PER LA CENSURA 

JOANET CANTÓ 
En Joanet Cantó fa llàstima de veu

re. L'havíem conegut alt, cepat, fat-
xender, i ara s'és tornat un vell xaruc 
i pansit, completament extenuat. Està 
del tot malmès, conserva sols la xerre
ra d'altres temps. Els íntims diuen qua 
els metges l'han sentenciat. Es clar 
que val més sentència de metge que 
no de jutge. Déu nos en guard, però, 
de trobar-nos en l'estat en què es troba 
Joanet Cantó. Hom imagina com d'un 
moment a l'altre pot fer els tres ba
dalls de reglament sense que ningú 
ho esmenti. 

Ell, però, vinga fer el jove descri
vint projectes de negocis, viatges i 
plans que, pobret! mai no podrà veu
re realitzats. Us asseguro que colpei
xen casos com el d'en Joanet Cantó. 
Qui el veié i el veu ara no sap pas 
avenir-se que aquella desterra huma
na sigui el mateix jove vigorós que 
poc temps enrera hauria batut un 
brau i, suara, no té ni buf per apagar 
un llumí. El sentíssiu, però, com gar
la; us fa l'efecte que us han encisat. 
Ho veieu sense acabar-ho de creure, 
que aquell cos sigui tan poc cos, i 
gasti els fums que gasta, per bé que 
hom comprèn que són valenties de 
boquilla. 

La família està desenganyada total
ment i plora d'amagat la imminent 
pèrdua de l'ésser volgut que, arrapat 
a la vida, no pot trigar, car seria un 
miracle, a fer el traspàs allà d'on mai 
més ningú ha pogut retornar. 

Tots els remeis i tractaments, d'ací 
i de fora, totes les provatures, tots els 
esforços són debades. La malaltia que 
li ha minat els dintres ja li surt al 

(1) Joanet Cantó és un tipus po
pular que havia fet forrolla. Una ve
gada va fer una aposta que es men
jaria dos bens. Va guanyar; però 
perquè se'ls va menjar pintats en un 
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defora i, això, res ni ningú no pot de
turar-ne els estralls. Hom ja diu que 
cal esperar-ne l'hora, i, l'hora fatídica 
de Joanet Cantó, no pot fer-se espe
rar gaire. Deixeu-lo, doncs, somniar, 
que enraoni tant com vulgui, no e! 
contrarieu amargant-li el poc que li 
resta de vida. Ha fet a tots. 

Fa condol de pensar com una ex
uberància com la de Joanet Cantó 
hagi estat tan efímera. Semblava que 
hauria envellit més i tothom n'ha res
tat sorprès i desenganyat alhora. No 
hi ha més que rendir-se a la realitat. 
A cau d'orella, però, us conten certes 
facècies que expliquen el ràpid esgo
tament d'aquell cos robust i, aparent
ment, sà. Un mal aire féu la torna. 
Són dolents els cops d'aire! Val més 
un cop de pedra, moltes vegades. Con
tra els cops d'aire, hom no pot tor-
nar-s'hi; per ço cal evitar-los i pre-
venir-s'hi. En Joanet Cantó gallejava 
massa, es creia inabordable, invenci
ble i, per aquesta causa, pot donar-se 
per mort, tant mort com ho són els 
colgats al cementiri. 

Si hom fent un sacrifici pogués re
tornar-li ço que ha dilapidat no vacil-
laria per tal d'acomplir una bona obra. 
Tot és inútil de provar-ho. La família 
no oonsolant-se'n, la ciència ha fet el 
que devia i els amics restarem ben 
conhortats el dia que les campanes 
ens assabentaran de la mort de l'amic 
Joanet Cantó, pensant que ha acabat 
el patiment ell, la família tota, els 
amics i coneguts. 

EL DOCTOR ARMILLA 

Les crítiques 
DE LA PERFECCIÓ, ENCARA 
Veníem a dir, si fa no fa, en el 

nostre darrer article que l'essencial en 
l'home no és un desig de perfecció 
sinó un desig de vida. Per a perfec
cionar cal viure, naturalment, perquè 

és la mateixa vida que perfeccionem. 
Es la mateixa vida que dominem, se
gons el nostre criteri ètic i estètic. 

El domini de la vida vist amb tota 
la seva grandesa és una feina titànica, 
una lluita heroica. Hi ha però una al
tra manera de dominar la vida, que és 
fent-la petita, reduïnt-la, desinflant-la. 
Girar l'esquena a la gran perspectiva 
i enamorar-se del detall i del fragment. 
Es l'il·lusionisme consolador del que es 
queda amb la possessió del poc per
què es sent incapaç de posseir el molt. 

Tota l'obra de la nostra generació 
jove—diguem fins als quaranta cinc 
anys—tant en política com en literatu
ra és inspirada per aquest il·lusionisme. 
Per això en general, té l'apariència 
d'una petita obra d'artífexs i de teorit
zadors més que no pas d'artistes i 
de polítics. 

La gran perfecció, l'exquisida cor
recció, l'impecable modelisme potno 
ésser res més que un motilo petit i 
una mesura petita per la literatura i 
la política i l'art que no siguin estric
tament noucentistes. 

Un exemple; el més viu és el de 
l'escriptor Josep Pla. Comprenem que 
hi hagi molta gent irritada perquè 
moltes pàgines d'aquest autor posades 
al microscopi resulten plenes d'im
pureses i de gèrmens estranys. Es in
tolerable—diuen—aquest home tan 
groller i aquesta mena de literatura: 
baneja de matèries orgàniques, gras
ses i fermentoses. Sembla mentida que 
a segons qui li agradin aquests pro
ductes. Quina desmoralització, quina 
disbauxa, quin descordament!, excla
men els escriptors selectes, discrets i 
cordats; aquells que tenen les idees 
encasellades. Una casella per cada 
idea una idea per cada casella. 

En Pla no cap a la mesura noucen
tista; per això vessa. En Pla, altra
ment, és un dels pocs escriptors nos
tres que escriu. Hi ha molts escrip
tors que es pensen que escriuen i no 
fan res més que copiar el que tenen 
al davant o reproduir una mica altera-
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da la literatura que han llegit. Litera
tura de reflexos, variacions sobre un 
mateix tema i no sortim d'aquí. En 
canvi En Pla escrivint fa l'efecte que 
produeix matèria prima literària. 

En arribar en aquest punt alguns 
lectors podran creure que trepitgem un 
terreny fals. En Pla—pensaran—no fa 
matèria prima literària. Ell mateix 
s'ha confessat despreocupadament 
enamorat dels plagis. I bé, En Pla, tan 
plagiari com vulgueu, és l'escriptor 
més original que tenim a Catalunya. 
I en tenim tan pocs que no ens sabem 
avenir perquè li fem tants retrets. Nos
altres creiem precisament que una li
teratura marxa endavant gràcies als 
seus valors originals, molt més que no 
pas a tots els bons desitjós de per
fecció. 

PERE MARLET. 

(De El Pla de Bages, de 4 setembre 
1926). 
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Pttr i txol . 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

FrederaïRstias.s. enc 
Fabricació pròpia 

«»-
Vendes a termes. 

Condicions especials pel 
pagament immediat. 

Eipositü. Despaitï i Tallers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

C o r t s C a t a l a n e s , n . ° 660 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novel·la 
contemporània 

« • • 

A TOTES 

LLIBRERIES 

Preu: 
3'50 ptes. TRICROMlAJ~AUTÓTIPIA5 

CALÇATS 

ALFOiXS 
RASPA LL 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

Portafera. 13 
BARCELONA 

:LLÀTZER DE TORMES demaneu-lo a totes les llibreries Pessetes 

R e l l o t g e r i a "El Mar ino" 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE 
CISS1Ó. Garan 
tit per 10 
i únic que du' 
rtnt els cinc, 
p r i m e r 
s ' a d o b a 
de f r a n e ^ ^ ^ ^ 
mena de espai 
llament. 

PER ENCARREGS: 
JAUME ROCA, 
O r d r e . 1 3 6 , 
Sant Andreu.— 

J O S E P TO
RRUELLA, 

¡pollés, 73, 
St. Marti. 

MERCE-
Bell Ca

prici», Carmel, 
50, Les Corts. 

CENTRAL- I TALLER D'AQQ|»S.í:£§-íÍ'. 

Jaume Fonollosa, Canvis Vells, 8. 

Bisutería fina. - BARCELOBJI 

I Si els sens 
• u l l s es 

cansen pot 
evitar-ho 
consultant 

^ ^ ' ò p t i c 

W ± protes-
• V a\jfe Sl0nal 

;¿J. R u i z U r r e a 
~£nda Sant Antoni, 61 

OíItnfJi el UB»rt. - Entrada per l'eseili. 

FABRICA OE LLOKGÍninn 
la millor de la nostra terri 

T E L È F O N S 
n Seu d'Urgell, n / 1 2 ' 
H Barce lona , n.° 2C23 
a S i t g e s , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marc* 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

C A S T E L L C I U T A T 
(Seu d'Urgell) 
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