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Ví`il R l' 1Z l'IC tSSO
Totes les condiciuiis capaces d'asfixíar en un

i'nbient de facilitats el teinperaiueut original de
!a persuiialítat niés ben definida, concorren en el
:)intor Pau Ruis Picasso; virtuosisme innat, facili-
,at expuntània, capacitat d'assimilació de Pobra
aliena. lotes les veus de la comoditat mental i de
4a iniiolèucia física, podíen esperar trobar, des del
primer moment, en les qualitats naturals de l'artista,
un ressò sonor i brillant. El pintor Picasso hauria
pogut tancar el seu cervell a tota preocupació; no
'cavia de fer més que allargar el braç, i en la punta
del llapis o el pinzell sostingut pels seus dits n'hau-
ia sortit ex pon tàni amen t una obra pictórica, o,

parl-ant antb més propietat, tota l'apariència sensi-
ble d'una obra pictòrica, fruit de leí seves extraor-
^linàries predisposicions.

Però la glòria d En Picasso, és precisament
filla de la seva reacció contra les pròpies facilitats,
i de la seva aplicació de les pròpies facultats extra-
ordinàries envers la solució de problemes que cap
altre artista no hauria gosat plantejar -se. Per això
tota la seva produció queda situada en un pla heròic
i cal mirar-la aixecant els ulls enlaire: perquè tota
ella és l'espectacle d'empreses arriscades ven-
çudes per una sèrie inagotable de qualítats extra-
ordinàries.

Des del primer instant Picasso renuncia a gau-
dir de l'usdefruit tranquil que li ofereíxen les con-
questes pictòriques de totes les èpoques, vingudes
dòcils a les seves etans expertes. Es posa a pintar
situant -se en un pla d'artista primitiu, sense llei ni
sistema, adoptant en cada obra actituts i solucions
originals, creant aqueixa inconsecuència d'estil

que és la nota predominant del seu procés pictòric;
podrieni dir "que és el seu estil ".

Renuncia a l'usdefruit tranquil de les conques
-tes per albirar des d'elles més amples horitzons,

regions inexplorades de la sensibilitat moderna on
tot altre artista es sentiria defallir, i que ofereixen
en canvi al seu temperament excepcional, un camp
de rares experiències on el seu esperít fructifisa.

Aquesta superioritat de posició, aquesta situa-
ció privilegiada, ha convertit la pintura d' En Picas-
so en centre espiritual de les arts plàstiques, por-
tant a gravitar al voltant d'ella totes les idees es-
tètiques modernes, i ha donat .sempre a la seva
producció el senyal niés evident de la seva capa-
citat creadora: la claretat. Aquesta claretat que
àdhuc determinats literats francesos "d'avant

-garde" no li saben reconèixer, pertorbats per l'es-
pectacle de la seva varietat, i que a excepció pot-
ser de qualque ràpid periode de transició és una
(le les notes sobressortints de les seves teles, des
de les deis començos fins a les d'ara.

Si hi ha tenebres en ¡'obra d'En Picasso, si bi
ha misteri, no és en el resultat. sinó en el procés
de la creació, que, conc el de t'obra divina s'esca-
pa a la nostra percepció; però els seus productes
apareixen clars, àdhuc a lesint aginacions més len-
tes. Els dibuixos i la pintura d'En Picasso ataquen
directament la sensibilitat estètica de l'espectador,
i hi provoquen la reacció de la comprensió; per-
qué conc que l'obra és pura i densa, l'autor no tens
que aquesta comprensió en descobreixi les falles,
sinó que la desitja i la estimula peiquè n'avalori
les qualitats. ['artista no pietén ensopir l'espec-
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tador, sinó obrir-li els ulls. Aqueixa noble valentia
és la qui ha conquerit per a ¡'obra d'En Picasso el
respecte de tots els artistes.

Amb les seves darreres obres la seva persona-
litat s'enforteix i es corrtpleta. La fusió de la co-
lor amb el dibuix, vinguda, paradoxalment, de la
dissociació d'una i altre, de llur diferent missió en
¡'obra conjunta, mai no havia arribat a l'i ntensitat
tan viva de les seves darreres producions, en les
quals el pintor assoleix el meravellós equilibri de
sostenir sense vio'ència ni degradació, la color,
damunt la vitalitat en contenció del seu dibuix in-
cisiu i tallant corn una fulla d'acer finíssinta.

Pau Ruiz Picasso, en plena joventut i en el fort
de la seva producció, consolida el procés de la

seva vida artística i dóna una eficàcia positiva a la
revolució estètica per ell realitzada en projectar la
seva activitat prodigiosa a l'estudi introspectiu de
la seva personalitat, lligant en un nexe comú la
diversitat de les veritats noves, i salvant del nau

-fragi per ell provocat aquelles virtuts de les quals
encara l'art pot servir-se.

Han passat per les seves etans lotes les con-
questes de 'art, de les quals la seva obra n'és una
revisió vivent. 1 el seu immens prestigi procedeix
de que a travers de totes aquestes especulacions i
experiències, tant dins de les normes clàssiques
com en el més desenfrenat cubisme, sempre ha
mantingut en la més alta jerarquia artistica, 1'etn-
prempta inconfundible de la seva personalitat.

J. LLORENS ARTIGAS

1,1,1(..18 CAPS
Damunt la taula de treball s'apleguen entre

els papers clos llibres els quals l'un amb l'altre no
tenen cap relació. Dieta cono exemple Les origines
de la Renaissance en Palie. d'Emili Gebhart i Le
Symbole diez Verhaeren de L'Charles Baudouin.

El primer, editat per la casa Hachette i escrit
per un membre de ('Academia Francesa, cerca,
ordena i fins sistematitza raons de car^.cter histò-
ric, rel • ligiós, intel • lectua1 i moral per tal d'explicar
el fet de! Renaixement italià.

El segón, publicat a Ginebra a les edicions
Mongenet aplica a l'art els procediments de la
psicoanàlissi amb tota I'amplitut esplaiada des de
Th. Ribot a Freud.

Evidentment el fet del renaixement italià tal
com l'estudia Gebhart estimula el nostre interès
inmediat per la doble perspectiva de les circnms-
tàncies ben reixides i culminadores en la indepen-
dència del pensament i la llibertat política que el
vinculen precisament a ltàl!a i de l'estroncament
de les mateixes circumstàncies que en prengueren
la sobirania a França a pesar de la polidesa i el
seny que són I'excel-lència de la poesía provençal,
i de la set de coneixement i de l'esplendor de l'art
de raonar que són la glòria de l'escolasticisme a

la França nòrdica.
Evidentment, també, els nostres esperits cer-

cadors d_I lligam sintètic de la sensibilitat i

tel ligència, escorcollen l'expressió actual de les
descobertes de L'Charles Raedouin al dins de la
vida instintiva i de les activitats condensadores,
desplassadores i subconscients de ('imaginació.

Petò els dos llibres, el de Gebhart ! el de
Charles-Baudouin no tenen cap relació.

N'estem ben segurs?
L'afició anrb què anem de l'un a l'altre i fem

simultani estudi de temes divergents arriba a dei-
xar-nos la convicció que a la fi la dissociació de
treball crida imprevistes associacions dins el nos-
tre esperit.

Hi ha, en efecte, en els problemes que susci-
ten la forma treballada del renaixement (el movi-
tnent humà d'un art de la poesia complicat i ric
de troballes mètriques i de guanys musicals i els
perills en les literatures coet la provençal, en les
quals no arribà a maduresa aquell renaixement
perquè la lírica quedà ofegada per l'egoisme i per
la banalització de la subtilesa con y l'excés de dia

-lèctica i el gust de la creació d'entitats abstractes
ofegaren l'escolasticisme) i en els problemes que
suscita l'aplicació de la psicologia moderna els
processos de la inspiració poètica, una semb!antin-
cògnita, la qual fa que, en un i altre, cas juguin ac-
tivament en les nostres recerques les qualitats d'i-
maginació, de sensibilitat, i de voluntat que el
gust artístic suposa si, coet ens passa als catalans
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d'ara, tenim compromesos els nostres esforços en
la solidació d'un renaixenlent de la llengua nos•
trada i alhora en la solidarització humana de la
qual els moderns no podem desentendre'ns.

El drama del llenguatge del que Benjamiu
Cremieux parla a propòsit de les reflexions de Jean
Paulhan (Jacob Cow le pirale, ou siles mots son les
signes) és el drama que des de Freud a Jalees Joy-
ce i de Wosler a Edschnlid, tracten d'explicar els
analistes i els cru j es i el drama practicament avi-
vat per les darreres evolucions literàries des de
Marcel Proust al dadaisme i al expressionisme i
potser abans i tot, des de Villiers de I'Isle Adam a
Mallarmé i Valérv fins André Breton i el surrealisme.

No parlem al pensament directa'nent. Parlem
mots i el mots ens obliguen. Tots vivim la batalla
dels pensaments i dels mots.

Apliqueu això a la matèria escàpola que és
encara el català que treballen) i tanmateix el dra-
ma del llenguatge pren les Inés altes fulguracions
passionals.

E s mots ens obliguen i sota aquest jou neix
la ini ptge.

Honl diu que originariatnent 1'inlatge és el senyal
de la ilnpotència per expressar el pensament.

Serà per impotència que B. Cendrars parla de
la dansa del paisaije?

Epstein ho contenta: La metàfora, diu en el seu
Ilibie La poesie d'aujourd'hui, és una niena de
comprensió en moviment.

L'aspiració novíssilna és anar del moviment
intel • lectual a la coneixença de l'absolut per mitjà
dels mots.

Cal que cus fixem que ni l'hàbit de I'intuilivis-
ine ens ha deslligat de I'intel-lectualisme asenya-
lador de les últimes dècades.

Als inicis del simbolisme; Edouard Dujardin,
•un veritable precursor, escribia: Seule, 1'idée est;
le monde ou nous vivons est nostre ordinaire crea-
¡ion; et, parfois, nous vivons d'autres idees d'au

-tres mondes (prefaci de la primera edició de Les
Haut ises).
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Definició per exclussió. També Paul Valéry
separa de les obres literàries la part gris i redueix
l'art pur a expressions fragmentàries.

Aquesta és la part que veiem de la batalla deis
mots i el pensament. Accions episòdiques davant
de les quals sentència Benedetto Croce: La crea-
ció arlistica és el resultat expressiu d'una inluició
essencialrnent individual. Es vana cosa L'assaig de
relligar unes amb altres les creacions autònomes i
en cansequèncla imposible de compendre una his-
tòr ia de la literatura; i Benjamin Cremieux formula:
No hi ha sinó autors i obres.

Ja veieu que no tot són cançonetes i que la vida
literària, la que batega al ritme de la passió i de la
realitat (tot Shakespeare,ell sol és també un renaixe
ment sintètic de les correnties orejadores de la glòria
d'ltalia) es desentenen de les minucies estèrils deis

retorns al poble i de les expansions interjeccionats.
1 veusaquí: Potser aquesta seriosa constatació

és el lligam que no sabiem veure entre dos llibres
de tenia divers, suscitadors alhora de problemes
l'ordre deis quals i la qualitat deis estudis que
reclamen, ens convida a cooperar a la batalla dtl
pensament i del llenguatge, que sinó és batalla dels
més alts esperits no és res.

No soni sois a dir-ho, gràcies a Déu. Delibera-
rnent J. M. Junoy, s'exercita quotidianament sota
el lema les idees i les i natges i no és petita fortuna
la que tenim avui de poder dialogar anib homes
com Caries Riba, J. Farras i Mayoral, J. Millàs-
Raurell i A. Esclasans d'aquestes coses que un
altre home, Joaquim Folguem, havia endevinat,
plè conc nosaltres del desig d'acostar nos a l'art
cona a la veritat triada.

J. M. LòPFZ-Pecó

li0LTA REMOU 1 P40C4 5110
(i!luch ado a1►out uoi.l►iu,; )

de SILAKESPEAfE
ACTE IV

Escena primera. — (Contiuuacíír

BENET, Senyora Beatriu, estona ha que deveu
estar plorant?

BEATRt y. 1 el que ploraré...
SENET. Això sí que no ho voldria.
BEATRIU. No hi teniu dret; soc lliure de plorar,

si em vé així.
BENET. Estic cert que la vostra bella cosina és

murmurada en fals.
BEATRIU. AI), que en seria de mereixedor als

meus ulls I'hon!e que tornés per ella!
BENET, Hi lla un camí per a donar-vos aquesta

prova d'an!istat?
BEATRIU. El camí prou¡ l'amic no hi ha.
BENET. No pot fer-ho un home?
BEATRIU. Ja és cosa d'honres, però vostra no.
BENET. No estimo res del món com a vos. No és

una estranyesa?
B-aTRtu. Tau estrany com la cosa que ignoro.

l uallnent po.iria dir-vos que no estimo les
del món com a vos; però no em creguèu —Déu
me'n guard de mentir, per això —Jo no declaro
ni n,go res M'afligeix la sort de la meva cosina.

BENET. juro per la nieva espasa, Beatriu, que
tn'estintes.

BEATRIU. En compte de posar-la en jurament
nten jeu-vos-la.

BENET. Juraré per ella que m'estimeu i la faré
menjar a qui digui que no us estimo.

BEATRt y . 1 si us mengesiu la vostra paraula?
BENET. No hi ha salsa prou bona per ella. Declaro

que t'estimo.
BEATRIU. I doncs, Déu me perdó,..
BENET. De quina ofensa, dolça Beatriu?
BEÀTRIU. M'heu segat I'aventatge. Anava a pro-

testar de que us estimava.
BENET. Fes-ho sense planyè -hi el cor.
BEATRtu. Es que us estimo anib tant de cor que no

Ine'n queda mica ni per ponderar com us estimo.
BENET. Va,demana'm que fassi alguna cosa per tu.
BEATRIU. Mateu a Claudio.
BENET. Això ni que em donessin tot el neón.
BEATRIU. Negant-m'ho em mateu a mi. Adéu.
BENET. Poc a poc, dolça Beatriu.
BEATRIU. Ja soc fàra, encara que estigui aquí

9-i



— D'autor no me'n teniu gens—)a ern perme-
tcreu que me'n vagi.

BFNCT.	 Beatriu!...
BEATRIU. No lli ha niés ute'n vaig.
BbNET. Primer quedem amics.
BEATRIU. Prou teniu niés pit per a ser-me antic

que per a batre-us amb el meu enemic.
BENET. Es Claudi el teu amic?
BEATRIU. Encara voleu niés proves de vilania que

l'haver bescantat, envilii i tacat l'honor de la
meva parenta? jo fos tin honre! On s'ha vist
portar-la enganyada fins al peu de l'altar i
aleshores infantar -la publicament, rabejant -
s'hi. Déu nieu, si jo tos un home! Me li men-
jaria el cor al nlig del ntercadal.

Beaer.	 Escolta, Beatriu...
BEATRIU. Enraonant anib un home a la finestra!...

Aviat està dit.
BENET.	 Pt tè, Beatriu...
BEATRIU. Ptínceps i comtes! Quina mostra de

Príncep! Quina preciositat de comte... de con-
fitura! Heu visi finor de nuvi? Mal cons no soc

un home per fer-li cara, o almenys tingués un
amic que es comportés com un home per amor
meu! Però la homenia s'ha reblanit en pura
cortesia, la valentia es desfà en compliments
i dels homes només en queda la llengua i la
parenceria. Ara el qui havent dit una mentida
s'hi fa fort anib jurament ja és valent cony
Hércules. —Si desitjant-ho no ens puc tornar
home, moriré de la pena com a dòna que soc.

BENET. Calma, Beatriu, bona minyona. Per aquesta
mà, t'estimo.

BEATRIU. Si n'estimeu feu -la servir d'altra manera
que per penyora de jurament.

BENET. Ho afirmeu en consciència que el conte
Claudi ha calumniat Hero?

BEATRIU. Tan segur com tinc un pensament i
una ánima

BENET. Prou! Baix paraula, el desafio, Deixeu -me
besar la nià i me'n vaig. Per aquesta nià,
Claudi m'haurà de retre compte rigorós. Penseu
de mi segons les noves que en tindreu. Aneu
a consolar-la. Quedem en que és morta. Adéu(

(Surten)
Jose p LLEONART. trad.

NO rA DEL TRADUCTOR: En el tragtnent d'aquesta mateixa obra publicat en el número 3 de •LA MÁ TRENCADA >, una errada (le caixa
destigurü el sentit d'una frase del darrer parlament de Hero, en la página tercera de la nieva Traducció. Havia de dir:

Ai, pare, si treus proves de que un home
parlès amh tni a deshora, o t'assegures
que air a la nit hescaniviés paraules
anib criatura riada.:.

La pipa i la copa
	 PAU RUIZ PICASSO
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LIlit ai i t il  ^I@lra n 1
A Cata'unya, sempre sembla que estiguènr velllant

un inalalt. Hom s'encara anrb l'obra de qualsevol dels
nostres grans autors; les lletres del llibre iu'près, cor

-pòries i tanihles, fan un reflexe d'ombra que s'agèii,
acariciant, damunt el doble inir,+ll coitvexe dels ulls, i
es descompón en lleus partícules d'argent i u'ur, cono
cendres d'estrelles, cervell endins, aclarint de celí,tia
les cambres esbatanades del pensament. Horra Ilegrix,
tanca el llibre, i assaja de dir, sense prevencions ni
condicionaments, el judici de la lecttira. Ja Iba Llir. 1
desseguida, al seu costat, s'alcen les veus deis discrets
i deis equàninrs (abatis en deien hipòcrites) r:co,rianant
que es llencin glaces morades damunt el vellut gris del
silenci, i que es inesuri la mesura:—Ps;st! I'er I'atuor
de Déu! No alceu la veu d'aquesta guisa! Qué pensarà:
de nosaltres els veïns, si se :'enteren!-1 un liom, (que
soc jo), talla el judici, guaita al seu entorn, arruga les
celles, s'arronça d'espatlles, i amb aquella traoquil'litat
que tenítu sempre els bo r nes acostumats a viure amb la
conciència neta, exclama indiferent: —Que pensin el que
vulguin!

A l'entorn dels dos nonos Inés grans que fiten el
born del nostre Renaixement literari — Ver daguer i Ma-
ragall: el vi i el pà de la nostra taula poètica—s'ha dis-
cutit, comentat i critical; sempre, però, parcialment, i,
sovint, erradament. L'estud i corup!et, el gran estudi, la
interpretació definitiva, de cara a la eternitat, deis rto -
tres dos grans poetes, com a tais i con y a homes, està
encara per fer, i hum suposa que la gran edició crítica,
digna i invariable, precedida de dos o tres volums con-
tenint tots els assaigs publicats fins a la data relatius
a ('opus ver.laguerià i maragall;à, rt onurnent únic que
podríeu: acceptar, per damunt deis de pedra i bronze, a
la memòria llur, no serà pas duta a terme per ara. De
Verdaguer, creiènt que l'estudi mes acurat, enes solvent
i inés humà que se n'ha fet fins avui es el pròleg d'En
Caries Riba a la Antuloéía publicada en 1923, selecció
d'aquest autor. De Maragall, coneixèin diversos estudis
però tots ells d'ema incomprensió i superficialitat la-
mentables. Verdaguer i Maragall: dos honres, dos poe-
tes, dos móns. Quita riquesa, en la vida i en l'obra de
l'un i l'altre, per estargir-la dannrnt el cristall de la
crítica, i preparar -ne una doble estampa antrupo.ògica
pol utéu nauseo d'imatges interior! i'inc la intenció ji
fa molts :niys, de donar un dia la :neva interpretació de
l' «ho ue. Verdaguer i ele I'•honie> Maragall, presciuuint
de llurs obres, però atravessant- les per tots els recons;
co:n aquell qui planteja un problema, n'obté la solució,
i s'oblida del problema per sempre, satisfet de la solu-

ció; I'hnnre corn a result;+nt de l'obra, prescindint, des-
pres, de l'obra i de l'home: I'hurue real passat a través
de l'obra per obtenir-ne l'home ideal segons aquesta.
Jo ent recordaré d'això i eI'toi altre cant. Avui parlaren:
d'un possible desd )blautent de Maragall i la seva obra:
de la necessària creació de l'ami- Maragall.

Què fóu, qui fóu, colo fóu, Maragall? Hi lii tres
Maragalls: el Maragall home de carn i óssos, el Mara-
gall sentiment i pensa vent, i el Maragall que ens ha-

•ve;n forjat nosaltres i que no poden fer reviure les se-
ves obres: el M eragall dels amics que us diuen: —Si vós
l'haguessin conegut! No us podèu pas fer càrreg de qui
era Maragall, sense haver -lo tractat, corn nosaltres! —i
us deixen atol) la paraula a flor de llavi. Jo, si hagués
de definir Maragall, diría amb un tret de llum d'aquells
que ell estiruava:—Un raig de claror que pensa, i que,
en pensar, augmenta la pròpia claror... — Desprès d'ha-
ver dit aixó, ja no sabria afegir rès inés, i m'abstindiía
d'elogiar-lo d'atarcar-lo. Qui pot barallar-s'hi, a:: b la
claror? Combatre Maragall, voler cloure Maragall i la
aurèola de Uunr de I'àniura de Maragall dintre de regles
i siste•rtes i teories es igual que proposar-se resguar-
dar del vent una gran foguera llançant -nos-hi al da-
q tunt; la foguera, abrivada pel vent, es tornarà tires
viva, i nosaltres seiènr aliment de la foguera. Homes
con Maragiill, poetes con: Maragal1, no s'acct preii ni
es rehutgen: s'aï len, siiuplernent. Qui ataca Maragall
no minva Maragall; i, eu càstic, es torna tuja miqueta
Maragall. Es la venjança dels gratis esperits. Per això
a mida que passen els anys i !a seva figura i el seu re-
cord mortals s'esfumen, la claror de Maragall es fa inés
viva, rues ampla i rues plena de gradacions, del roig

-blanc a l'or-clar, passant per la flama pura. Tots els
escriptors catalans actuals cus havèni apropat, mes o
menys s ov int, a la flamera de Maragall; tots havem
vist i comprès la part d'ordre i la part de desordre de
l'home i de ¡'obra; tro havèm elogiat i combatut, alhora;
Maragall segueix tan gran i tan ciar com el priruer dia;
I'havèm saquejat i I'havèm recrear; no podèrn esgo-
tar-lo ui l'esgotarem mai; i aquells qui més l'han blas-
ruat (no llençaría jo la príutera pedra) vivito xops de
Maragall fins al uroll deis òssos, i de Maragall prenèru
la força pròpia, potser sense adonar-nos-en.

Tota poesía (vers i prosa) té un doble basament:
lirisute i tècnica. Maragall ere un líric esplèndid, però un
tècnic abowinable. 1 era un líric en prosa, irles que no
pas en vers; per aixú ruateix: perquè uo era un tècnic.
El Maragall veritable era el deis articles; i els articles
son escrits en tina llengua d'adopció, la qual cesa repre-
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senta una trava, i, per tant, una nii iva de lirisme, i, per
tant, un principi de técnica. En els articles trobèm el ve-
ritable Maragall, el Maragail de cada dia. En les poesías
trobèm el Maragall de les festes, un Maragall que es
vesteix— modestament —de tècnic, anih un vestit que no
l i ve a la mida, perquè no ha estat fet pel seu còs ni per
la seva àninia. Dintre les poesies, trobem dos Maragalis:
l'home que toca la terra anió els peus i el poeta que teca
el cel amb el cap. Son del primer les adorables inedio-
critats que porten per nom «La Sardana», 1' Oda a
Espanya », l' «Himne ibèric., l'«Oda nova a Barcelona>,
«La vaca cega> (nionstruosament objectiva), la «Glos-
sa», i una part de «El Conste Arnau >. Son del segón les
divines perfeccions de l'«Oda infinita», 1'«Excelsior»,
les «Vistes al mar., «El Mal Caçador », els «Goigs a la
Verge de Núria », «A la tomba nova d'En Verdaguer»,
«En Joan de Serrallonga», «A la »tort d'un jove», la
sèrie incompleta deis finesos, «La nit de la Puríssima»,
el «Cant Espiritual> i una part de «El Comte Arnau ».
1 encara, en un reconet de la seva obra, troben el poeta
de compromís, I'angel que s'embruta les ales en la
política i el pi Irlo tisilie, el pobre Maragail deis hiinnes
orfeònics i deis brindis pels menús deis banquets d'ho-
ntenatge i de les poesíes d'ocasió en el »tal sentit de la

paraula. Al final, moment de transició, com un gran
interrogant dibuixat per Maragall sense posar -hi el
pu it a sota, trobèm «Nausica», tragèdia suau, greco-
c italana, rica de concepció, pobre de realització. • Natr-
sica» tancava mitja vida i obria l'altra mitja. Però la
Mort, que sotjava, clogué per sempre les portes
d'aquesta, totjust ohertes. 1 la vida i ('obra de Maragall
n) son més, per nosaltres, que la meitat de l'obra i la
vida de Maragall. Per això el considerènt conc un gran,
un pur, un immens poeta; i per això també no podrm
admetre'l, acceptar -lo, continuar-lo coun si fús un clà -
sic. Es un destí tràgic, el de Maragall, en la literatura
catalana. Era un poeta que tenía tot allò que cal a un
poeta per marcar una fila d'ordre, una tila clàssica, en
una literatura, i la seva obra va trencar-se en el precis
moment de resoldre's en ordre el desordre deis seus
cinquanta anys primers. Maragall, en morir, liquidava
dolorosament una época de la seva vida,—i de la vida
de la poesía catalana. Dintre d'ell van barallar-se du-
rant cinquanta anys, el burgès i l'anarquista. 1 a l'hora
de la mort, dintre d'ell, l'anarquista i el burgès queien
vençuts per I'lionie, per l'home i res n es, o, si volèu,
per l'home- poeta. •Nausica> no es la doneta priniorosr,
la princeseta il • lusionada, la figureta niés «moderna.
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de la Odissea. «Nausican es la nova poesía de Maraga 1,
I'àirima renovada del poeta, la gràcil corba del camí de
la seva vida que nienava directaruent a la fi marcada
pels cinquanta anys d'errabtmdatge preparatori. Ulis-
ses, en la <Nausica» de Maragali, es el propi Maragall,
que torna a casa, seguint la via que li marca una petita
mà femenina: la nià de Catalunya.

Maragali es Maragall; l'home que va escriure aquell
«Elogi de la poesía., que jo he considerat sempre com
un blasnie de la poesía, era massa fi, massa noble, mas -
sa alt per ll egar-se a comprendre el seu error, i a con-
f^ssar-lo, un día o altre. Tota l'obra veritablement furta
de Maragall fóu escrita deis trenta als cinquanta anys;
si Maragall hagués viscut vint anys més, hauria escrit
l'<Anti -Elogi de la Poesía». 1 aleshores Maragall hau-
ría començat a ésser un clàssic, i nosaltres avui el tin-
driem per tal. En morir, el líric anava a fer amistat amb
el tècnic. Però això no fon possible.

Prenguèin, doncs, Marag4ll, tot sencer, arnb el seu
ordre i cl seu desordre, sense combatre'l ni discutir-lo.
Isolèm-lo. Posem -lo ben lluny de nosaltres, però en un
lloc on poguèm veure'l sovint mentre nosaltres ar-èm
fent feina. Si cal alçar-li un temple per ell sol, alcèni-lo.
No hi fa rès que el sant sobreïxi de I'esglèsia, que
Maragall salti pel damunt de la nostra previsió, i ens
inundi de mune, encara. Guardèu;-lo. Reservèni-lo. 1
creèm, concientnrent, l'ami- Maragall. Que no ha d,- ser
pas, entenguèin -ho bé, el contra-Maragall.

La gran guerra va ésser, per lot el uión occidental,
una malaltia grc-tt. 1 la post-guerra n'és, encara avui, la
convalescència. Els literats han patit la guerra i patei-
xen la post-guerra, uns en la carn, altres — gairelé
tots —en l'espet'it. La guerra tau un gran desordre. La
convalescència .L'aquest desordre es la post-guerra.
Per tant, els literats que han viscut la guerra i viuen la
post-guerra, son convalescents de la malaltia del des-
ordre, i, per tant, aspirants a l'ordre. Áquests literats,
es clar, cor¡ que van viure any darrera any encsrats
amb la natura níta i anib les forces núes de la uaturr,
porten encara a l'ànima el segell de foc deis so.frinients
propis i dels altres. Tota la ètica i la estética del n.ón
occidental lea estat renovada perla dura virtut d'aquests
sofriments. Pobres iiinotets de carn i ossos, que han
rigut i han plorat i ens leo contaven i ens ho contera, no
poden estar-se de birrejar paraules amargues auto les
paraules dulces, quan parlen, talment l'infant apallissat
que sanglota de tant en tant, sense fer-ho exprés, mol -
ta estona després d'll ¡ver -li ja passat el sentiment del
plor i la pluja d'abril de les llàgrimes. Els literats mo-
derns estrangers parlen molt d'humsr fitat i de fons,
i fan veure que ja no els interessa tot allò que els recor-
da la dívinitat i la fornia. Es que sangloten, er:crla. Ja
els anirà passant, de inica ert mica. Nósaltres, catalans,
que per la boridat de Déu, i tanibé,.val a dir-ho, per la

covardia pròpia, no Ilavèm sofert directament la guerra,
cal que tinguèm els ulls clars, i el cor i el cervell prou
forts, per dir-los -hi ben alt i ben fort que s'equivoquen.
Passarà la malaltia, la convalescència, la post-guerra.
Tornaràn a regnar les valors eternes. Revindrà l'equili-
bri de la humanitat i la divinitat, del fons i la forma, de
la bondat i la bellesa. 1 tutes aquestes absurdes gira-
des i revolts perillosos de la literatura moderna, que
ara ens semblen una nova era que comença per ¡'art, uo
passeràn d'ésser una anècdota entre tantes altres. No
creguèm pas aquests autors moderns que cus diuen,
amb una bona té i una convicció tan evidents cony era-
des, que es l'obra la que justifica les teories; al contrari
avui corn sempre, son les teories les que justifiquen
l'obra. 1 si no fus així, pitjor per tots plegats. Adonèu-
vos, escriptors catalans. que això qus ens ve de I'es-
iranger curu una malaltia, con¡ una convalescència, com
llu producte de la post-guerra, es exactament allò nra-
teix que, dintre la literatura catalana, erts desgoverna i
cus fa perdre el bon Camí ja fa tants anys: el desordre
de Maragall. Creèni, doncs, sense perdre temps, l'anti-
Maragall. Ara niés que rua i, funJèm teories, uurrues,
regles, sistemes, grups, tendencias, escoles, reixes i
motllos de tuc i de ferro, que ens disciplinin l'ànima i
ens dongtrin l'ordre definitiu. Recreèin, tenaçment, pt r
Catalunya, el segle XX, i el XIX, i el XVIII, i el XVII,
i el XVI. Que cada poeta, que cada grup, que cada es-
cola prengui pel seu compte una época passada, i la
recreï, no superficial, sino fonamentalment, per donar a
Catalunya allò que devien haver-li donat aquells cinc
segles i que el destí va negar -li. Vinguin encf ets i vin-
guin errors. Teories, teories a ultrança. Creèm l'anti-
Maro+gall, congestionènr la literatura catalana. D'aquí
cinquanta, d'aquí cent, d'aquí doscents anys, Maragall
ens descongestionará. Quan tinguèm creat l'ordre de
toles les literatures que s'estimen, tornarènral desordre
de Moragall. Entretant, cal que Maragall sigui isolat, í
mautiugut antb tots els honors, al marge de la nostra
poesia. Tot allò que no sigui això, tot allò que ens des-
vï i ens privi de crear l'auti-Maragall, i o es res q iés
que passatemps i jocs d'infants, il • lusions de provincians
de I'intel • ligència, soliloquis de menors d'edat, i cançons
i balades.

Maragall va cometre l'error espiritual de venir a
Catalunya un segle massa d'hora. Maragall es niolt
gran; després d'haver creat l'anti-Maragali, i l'ordre, i
la congestió, Maragall será niés gran encara. Perquè va
venir, doncs, tan aviat, si el prèu de Maragall no hem
de saber-lo fins després d'haver creat l'anti-Maragall?
Potser perquè aprenguessini a mesurar la grandesa
futura de la poesia catalana amb la cinta mètrica de la
grandesa pretèrita. Déu fa senipre ben fet allò que fa,
fins i tot quan nosaltres, homenets enderiats, creièm
que está real fet.

A. ESCLASANS
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La pantomima fou estrenada a Milà, amb

gran éxit, una nit de l'hivern següent.

Des d'un principi el públic s'interessà viva-
m^nt per ('espectacle que a l'escenari represen-
taven el cavaller Giordano i el petit Rovira.

El silenci era profund a la sala. Tothom tenia
els ulls fixos en les selvàtiques riberes d'un

abundas riu de Nord -América que la lluna il'Iu-
minava pál'lidament i per les quals un menut

pell -roja c.uninav ; amb actitut ben sospitosa.

De sobte ve't aquí que el selvatge es 11:nÇava
-a terra i posant-hi l'orella endevinava l'aproxi-
maciS d'algun individu tal vegada perdut per
aquells paratjes; seguidament corria a amagar-
..se entre la espessa vegetació de la ribera. En
,efecte, al cap de poc apareixia un valent cow-
boy a cavall, el qual, en ésser al mig de l'es-
cenari, després de pensar-s'ho un breu moment,

desmontava. La seva actitut inquieta palesava

ben a les clares que el lloc no li inspirava gaire

confiança. Un cop convençut de qué no hi havia

ningú per aquell pa.atge solitari, lligava el
cavall a la branca d'un arbre i es deixava catire
a la soca d'aquest, disposat a dormir una estona.

Perillosa imprudència! Quantes vegades, en
representacions successives, s'oí en tal instant

el crit d'algun nen anguniat, desitjós de preve-
nir el simpàtic cow-boy del gran perill que
corria. Però era inútil; el vaquer dormia ja
profundament.

Al cap d'una breu estona, per entre els

arbustos es veien bellugar unes plomes virola-
des. El petit pell-roja apartava la malesa i
sortia a poc a poc. Un somriure pervers feia

més sinistra la seva figura. Amb astuciosa

traça s'apoderava primer de - la revoltella,
després de la ganiveta i un cop desarmatl'ene-
mic, enlairava la seva destral de fulla esmola

-da—aquella mateixa destral que havia passat

abans per les mans del píiblic—i quan ja anava a
enfonsar -la en el cos del desprevingut cow-boy,

heu's aquí que el vaquer despertava de sobta
-da i tot fent un moviment rápid i habilidós feia

caure el salvatge sobre els seus peus i el llen-
çava per l'aire talmentcom una pilota. Aquells
més impressionables intentaven aplaudir aquí,
però la gran majoria del públic imposava silenci,
por tal com l'instant de més perill—de perill
autèntic —era aquest en qué l'homenet giravol-
tava per l'aire sempre empunyant la destral
amb evident risc de clavar-la al cor del com

-pany. Finalment aquest conseguia evitar el pe-
rill amb la seva meravellosa destresa i el pell

-roja era desarmat i llençat a terra, posant el
vaquer el peu sobre ell en senyal de victòria.
Aleshores tots els llums de la sala s'encenien.

Una llarga ovació premia un treball tan
vistós i tan emocionant. El cavaller Giordano
i el petit Rovira, tots dos amb les perruques
a la má, saludaven repetidament sense deixar
de dirigir somriures en totes direccions i fins
varen haver d'afegir algunes cabrioles per tal
d'acallar els aplaudiments del públic entus-
siasmat.

L'èxit assolit sobrepassà els càlculs dels
dos artistes. Giordano estava radiant; Rovira
deia en mig d'un rotllo d'admiradors i amb cert
to de reserva que allò era només el principi

d'altres projectes interessants que tenia pen-
sats. Aquella mateixa nit l'empresari del circ

proposa prorrogar e1 contracte, però fou inútil:
tan Rovira com Giordano sentien gran il'lusió
per presentar-se a París i tenint promesa la
contracte per treballar en un circ d'aquella

capital si la pantomima reixia, no volgueren

perdre tan bona avinentesa i al cap d'alguns

dies sortien cap a París.
A la capital francesa l'èxit fou també excel-

lent. La pr..,paganda havia estat molt cuidada:
diaris i cartells portaren abundosos anuncis

capçats ami) les suggestives paraules °art i emo-
ci V'; en algunes cantonades dels carrers pro-

99



pers al circ bombetes el • léctriques conjumina-
ven capriciosament els nonns deis dos artistes;
durant cinc o sis dies abans una filera d'homes
humils passejava pels bulevards vistosos car-
tells posant en coneixement del públic parisienc
que aviat seria presentada una impresionant
pantomima. La nit del debut tots els falaguers
auguris esdevingueren una espléndida realitat;
la sala estaba imponent i no obstant el triomf
va ésser unànim. Aquesta nit el bon Giordano
pogué dir que a la G veia obrir-se davant sos
ulls el lluminós camí de glòria en el qual tantes
i tantes vegades havia somniat.

Però al cap d'un quant temps d'ésser a
París, en pié periode d'èxit, la desavinença de
caràcter de Giordano i Rovira experimentà
una sobtada agudització. Tant l'un com l'altre,
amb rara coincidència, esdevinguer.n força
susceptibles. L'homenet observava que el com

-pany de vegades el llençava a l'aire amb una
veritable puntada de peu. — Aquest imbécil--
rondinava— sembla que ho fa expressament.
En canvi, Giordano trobava l'espectacle d'una
excessiva temeritat i essent per e11 encara la
vida plena d'atractius pensava que valia la
pena de conservar la pell. Un dia Rovira no
pogué contenir -se i amb veu alterada per la
ira, exclamó:

—Cal que t'hi miris una mica més; ni soc
una pilota, ni soc un objecte qualsevol: soc una
persona de carn i ossos.

Giordano, amb una lluentor als ulls conc fins
aleshores Rovira no li havia remarcat, res-
pongué:

—Doncs jo t'haig de dir, noi, que convenço
a cansar-me d'aquest espectacle: quan veig
brillar per l'aire la fulla de la destral, no sé,
però en venen unes ganes de fugir i deixar-te
caure a terra... Ho confesso: tinc por.

- No cal dir que fou la intervenció de l'amor
la. que motivà aquesta susceptibilitat tan aguda
i sobtada entre els dos artistes de la pista.

Aquest dolç sentiment havia prés la menu-
da figura de Rovira entre els fils d'una aventu-
ra galant. Un capvespre que passejava pels
bulevars va conseguir facilment l'amistat
d'una noia que feia capells de senyora. Rovira
la invità a un bar i tot seguit s'interessà viva-

ment per ella. A 1'endemá anaren junts al bosc
de Bolonya i berenaren en un elegant "pavillon"
voltat d'arbres frondosos, curullat d'ocells i
amb c:nys al proper .estany; la felicitat que
sentí l'homenet en aquesta tarda li feu com F r_n-
dre que fins aleshores no havia donat a l'amor
la importància que es mereixia. Seguiren uns
quants dies de tendre lirisme pels bells encon-
torns de la ciutat; Rovira, força enamorat, ca-
minava al costat de la seva amiga, una mica més
alta que ell, sense deixar de contemplar-la, in-
diferent als pintorescos recons dels afores de
París per on la noia el portava. Quan la "mi-
dinette" s'assabentà que era artista de circ
palesà gran desig de veure'l treballar. L'ho-
menet, sense saber ben bé la causa, es mostró
un xic contrariat, però a la fi comprengué que
era una curiositat perfectament natural.

La modisteta anà a veure la pantomima un
diumenge a la tarda, acompanyada de quatre
alegres amigues del seu suburbi. Quan Rovira
sortí a l'escenari amb el cavaller Giordano,
tots dos vestits de seda groga, la noia digué:

— Aquell petit és ell.
Les amigues, amb curiositat comprensible,

es posaren els binocles, una darrera l'altra;
apreciació que era massa menut fou unànime.

Però cl uan el forÇarrut Giordano agafà Rovira
talment com un titella i amb un cop de peu el
llençà per l'aire, les quatre modistetes es mira-
ren cous sorpreses i totes alhora, sense poder-se
contenir, esclataren en alegres riallades —Jo
mal no toleraria que al meu promès el tractes-
sin d'aquesta manera— observà una d'elles,
augmentant encara més la hilaritat de les altres.
La confeccionadora de capells que en un prin-
cipi s'havia molestat una mica, no pogué menys
de transigir amb la broma de les amigues i a la
fi va riure més que totes plegades. D'ençà
d'aquest dia Rovira ja no la tornà a veure.

A l'endemà mateix d'aquesta decepció en
la seva vida amorosa, l'homenet en sofrí altra
en la seva vida d'artiste.. Vet aquí que en en-
trar al restaurant de l'hotel es veié aparèixer
davant sos ulls el cavaller Giordano vestit de
cap a peus de color marró. Rovira, que aquest
dia portava un vestit gris, feu uns quants pas-
sos enrera i restà bocabadat contemplant l'amic,



B
EI pi i els pei.cos	 PAU RUIZ PICASSO

molt més estranyat que Giordano en aquella
famosa escena de la corbata blanca, ocorreguda
a Milá. Quin motiu ocult tenia el company per
trencar la consigna de vestir tots dos igual?

-- Actualment ja no mano de mi —digué el
malabarista amb un tímid somriure d'excusa i
responent així a la natural sorpresa de Faltre.
Tot seguit, esguardant a traves d'una finestra
la boirosa silueta de la torre Eiffel, rondinà:

Aquest París...
Després, i no sense vacil • lar un moment,
—Vinc—digué—vull que coneguis una ami-

ga meva molt agradable.
1 el cavaller Giordano guià el sempre sor-

pres Rovira per entre les tauletes del menjador
vers una d'elles davant la qual una simpática
"giri" prenia un cocktail. En veure'ls venir, la
noia es posà a l'ull esquerre tina lente que por-
tava penjant d'una fina cadena d'or i els es-
guardá amb un amable somriure per salutació.

Rovira reconegué en ella una artista que
havia ingressat recentment a la companyia.

Semblava una noia sensitiva, tímida, la qual
cosa ornava niés encara la seva natural dis-
tinció. La seva conducta era quelcom inexpli-
cable, per tal com es sabia que tenia diner su
ficient per viure a casa seva còmodament i
tranquila. Mis Dorothy estava enamorada del
cavaller Giordano, desitjava ésser aviat la
seva esposa i per tal motiu volia tenir una
-entrevista amb el col 'laboradorartístic.

—Mis Dorothy dirit el que desitja de mi--
nwrmurá entre dents Rovira, un bon xic mo-
lestat per l'ull esquerre de la "giri" que a tra-
vers de la lente prenia una rara intensitat.

L'anglesa proposà que la destral usada pels
equilibristes en la pantomima fos substituida
per una altra... de cartrò o de fusta. El perill

que exposava la vida del seu amic Giordano-
i aquí la damisela llançà a aquest un somriure

plé d'afecte -1i produïa greu inquietud; el dia

menys pensat podria sobrevenir una desgràcia

i per tant calia cercar la manera d'evitar-la.
Ella creia que una destral de cartró o bé de
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fusta era una solució. El principal mèrit del
número era la seva vistositat, no el seu inútil
perill i arriscament.

—Una destral de cartró o de fusta]—ex-
clamá Rovira. 1 l'homenet, adoptant un to
aspre, respogué que la pretenció de Mis Do-
rothy era completament absurda si no amagava
el desig de posar fi al treball dels dos companys.
Substituir la destral de metall per altra de fusta
o cartró—quina pensada!— suposava reduir el
"número" a un espectacle vulgar. La sensació,
sols la sensació era la que v_doritz_ava el treball
i no la conjuminada escena dramática, que sols
venia a ésser un pretext per presentar el dificil
experiment que a tothom i a tot arreu emocio-
nava. Si es treiés a la pantomima el vértig del
perill no cal dir com minvarien els ingressos.

Mis Dorothy davant del to agressiu del
petit Rovira, sembla afectar-se i després d'es-
guardar el seu amic, del qual semblava força
enamorada, digué tímidament que el cavaller
Giordano no tenia cap necessitat d'exposar la
seva preciosa vida, per tal com ella disposava
de prou diner per viure tots dos tranquilament
Lluny d'un constant temor a qualsevol desgràcia.

—I jo?—exclamà Rovira insensatament amb
,,un deis seus rampells de còlera—Qui m'ha de
_mantenir a mi.

—A vostè?— preguntà la damisela esguar-
dant l'homenet irat a través de la lente, conc si
es tractés d'un curiós insecte i atançant-se al
forçarrut Giordano, temerosa d'una fiblada ve-
rinosa—A vostè?—I després de vacil • lar un
moment, es giró vers el seu amic i aixeca els
muscles, incapaç de cercar manera de mante-
nir aquell homenet.

També Rovira esguardà Giordano esperant
que parlés, però l'acròbata, a qui l'escena que
s'esdevenia no li suggeria cap des g d'interve-
nir-hi, continua callant.

Després d'una llarga pausa enutjosa durant
la qual degué compendre que el pes de la raó
no es decantava cap al seu costat, .l'homenet
proposa amb sobtat accent conciliador:

— Indubtablementa la nostra pantomima li
resta ja poc temps de vida; no obstant, podriem
_donar-li una digna fi. Dintre d'uns quants dies
p rasem.. (aquí l'homenet clavó sou esguard en

Giordano i rectificà) o, millor dit, pensavem...
—Nó, nó; pensem —a(rmá l'acròbata.
—Doncs bé, dintre d'uns quants dies pen-

sem feria nostra presentació a Londres. Per-
meti, almenys, que el meu bon company pren-
gui part en les primeres funcions, tal com
veniem fent fins ara, i d'aquesta manera podrein
cridar l'atenció d'aquell póblic i salvar l'èxit.
Mentrestant jo pensaré el que haig de fer per
buscar una compensació a aquest gran perju-
dici que em causa l'inesperat mátrimoni del
meu bon company i amic Giordano.

Mis Dorothy no semblá gaire satisfeta de
la solució proposada per l'homenet, però el seu
promès, que sentia un evident desig de posar
terme a la entrevista, accepta, tot fent obser-
var a la "giri" que un deure de conipanyania
l'obligava.

—Está bé... digué Mis Dorothy melan-
giosament, estrenyent amb efusió la má de
l'amic — aquesta tarda mateix tu i jo anirem a
encomanar que ens facin una destral de cartró.

L'anglesa donà per finida la conversa,
s'acomiada i sortí de l'hotel agafada del braç
deGiordano. EI petit Rovira, més petit que mai,
restó contemplant-los com s'allunyaven: de sob-
te s'aixecà de la cadira, amb quatre bots pujó
la escala que portava a la seva cambra, es des-
pull i es fica al ]lit, tot disposat a no treba-
llar aquell vespre, malgrat que la seva decisió
suposés un conflicte per a la empresa.

L'horrible desgracia s'esdevingué als pocs
dies de la presentació a Londres en mig d'una
sala plena a vessar. L'enamorada "giri" aque-
lla nit ocupava una llotja i presenciava la pan-
tomima, cona sempre, amb un gran interés, con-
centrat tot ell en son ull esquerre, darrera el
vidre de la lent; son cos tremolava com una
fulla de pollancre i estava disposada, en aca-
bar la funció, a posar terme a aquell treball
estúpidament sensacional que es perllongava
per la excessiva feblesa del seu amic í que
comprometia tots els seus somnis de felicitat.

De sobte un crit horrible esclati en tota
la sala: allá a l'escenari, il'luminat per una
pál • lida claror de lluna, el petit salvatge aca-
bava de caure llordament sobre el cavaller
Giordano, enfonsant-li al coll l'aguda fulla de la

102



destral. Un doll de sang obscura brollà del
cos del dissorkat acròb, ta, el qual, durant uns
moments es va retòrcer sobre la fusta polsosa
de l'escenari. Després romangué immóbil, fixes
els ulls en una lleu polsina que tremolava
entro les bambalines.

Emocionat el públic s'aixecà dels seients i
es llençà pels corredors àvid d'obtenir noticies
i de fer com -ntaris. Els niés impresionables
abandonaren el teatre; altres, en canvi, inten-
tar.n envair ¡'estrada insensatament. No tri-
garen gaire a apareixer per diverses portes
grups obscurs de policies d'aspecte amenaça

-dor, els quals, al cap de poc deixaven buit el
local, treslladant el públic al carrer les seves
discussions i protestes.

On era Rovira? L'empresari, Mis Dorothy
i el cap de policia el cercaven per tot el teatre.
El petit salvatge, però, havia fugit; aprofitant
els primers moments de confusió guanyà l'eixida
del teatre amb quatre gambades i fent un bot
acrobàtic, la violència del qual dispersà del seu
front les virolades plomes de pell-roja, s'en-
fonsà en la densa boira londinenca.

La capital anglesa disposa, no obstant, de
legions d'experts i hàbils policies que a travers
d'aquesta espessa boira que embolcalla la ciu-
tat, assoleixen esclarir els més envitricollats
misteris amb una llum tan clara com la del
nostre país meridional. Era, doncs, inútil que
fugís Rovira; tard o d'hora l'autoritat s'apode-
raria d'ell i li demanaria compte de la tràgica
mort de Giordano. Aquell ull esquerre de la
dissortada i sensitiva Mis Dorothy faria brillar
son més intens esguard a travers de les amar-
gues llàgrimes i de les irisades lluentors del
vidre per tal de vigilár que lá justicia es com

-plís amb la seva justa rigor.

V

El nostre homenet fu empresonat, en
efecte, però al cap d'un any recobró la llibertat.
L'acusació de Mis Dorothy, qui volia presentar
el fet com una sorda i astuciosa venjança els
mòbils de la qual caldria cercar en el subsol
d'una naturalesa mesquina i rancuniosa com era
la de Rovira, no obtingué cap efecte. La mort

de Giordano va ésser considerada una desgrà-
cia sensible, però, per altra banda, ben signifi-
cativa "car si anessim a exigir la culpabilitat
amb el més recte esperit de justicia —digué l'ad-
vocat defensor —ens veuriem forçats a cercar-la
primerament en la societat i sobre fot en les au

-toritats que permeten tan barbres espectacles ".
Pocs dies després d'ésser posat en llibertat

el menut acròbata, sortí en alguns diaris de la
premsa anglesa, perdut entre altres mil, un
insignificant anunci redactat en francés, que
deia així:

Trés petit jeune-home, excercé pendant dix
années dares !'art ccrobatique cherche collaborateur.
Messure: 1'10. Poids • 45 K. Age: 32 ans. s'adres-
ser: 110, New Boud —sir. bar.

Rovira esperà el resultat del seu anunci en
un bar que tenia costum de freqüentar. El seu
bon astre feu que aquell mateix dia hi compa-
regués un company de professió i que aviat es
posessin d'acord. Es tractava d'un individu
francés, fill de Bordeus; la seva especialitat
artística era idéntica a la del malaguanyat
Giordano.

Quan ja tots els punts de mútua coneixença
fóren resolts, els dos nous companys encarre-
garen al cambrer que els portés alguna cosa
per beure; Rovira demanà una absenta.

—I digueu — preguntà l'homenet al bordelés,
mentres projectava son esguard sobre un retó
del sostre— que tindrieu cap inconvenient en pen-
dre en consideració aquest caprici meu: que tots

dos vestissin igual tant a l'escena com al carrer?

--Jo?—.exclamà el francés agradablement

sorprès de cap manera, "monsieur". Trobo que
és una idea que honora la nostra fantasia.

Magnífic!

El petit Rovira romangué un instant dis-

tret; per fi digué:

—lo cree, senyor... senyor com?

--Delapierre.
— Doncs bé, jo crec, senyor Delapierre, que

si ens avenim podrem fer un excel-lent negoci.

1 el nostre homenet, tot seguit, prengué el
vas que el cambrer acabava de posar-hi al seu

davant i ingerí una llarga glopada de la verda

soda de menta.

ERNSF MARTINFz FERRANDO
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