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Normes elementals d~ ortografia valenciana i
La c, davant de e i de i, es llig aproxitmadantent com la s caso ¡

telllUta (centenar, cigró). ¡
La j, davant de a, o i u, es lUg apl'oximadame1l<t com la eh ¡

castellana (vaja, jolivert, ajudant). i
La g, davant de· e i de i, es lIig aproxitmadament com la ch i

castellana (gelat, giner). I
La combinació ny es llig aproximadament com la ñ castelllUta i

(any, guanyar). ¡...................- _ __.- __ - - -!
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Ventes al per 'major i menor

TITA.N
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Fábrica: AzcárraSla, 29

carrer de Adresadors, 15

punt, l' encontrará vosté en la

Almacén de ventes al detall:

Fabricació deIs famosos calcetlns

Sucursal: PEU DE LA CREU, 12

Calitats incomparables - - Preus económics

I El millO:-surt~:~:lce:,-ca~etins i gen~os de

I
i
!
I
¡
¡

I

I
i
i
{
i
:
:

1
:

1
:
i
!
!
¡
i
i
i
!
:
¡
i
!
i
:
;

¡ .TELEFON IO.1'i30
¡ I
I .
l _ _ ..__.__J



Prepara una edició popular de.
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I NOSTRA. NOVELA' I
i :
i !
¡ I
i Vol arrivar a les tendres mana 1
i i
1 de tots els chiquets per a que, dende !I .
i menuts, s' aficionen a llegir en valen-

J
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i

I NOSTRA NOVEL/\

I
1 cuentos per a infants, per a .difundir- ,1

1 los per totes les escoles. Sembrar en 1.

11

'

I la escola valenciania, es recoIlir des-

i prés bons valeneians.

¡ I1>--.._ .. ._ _.._.__ : _ . :



GIL

punt, l' encontrará vosté en la
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I El millar surtit en calces, calcetins i generos de
I
I
I
¡

1
!

i
i

I

Ventes al per major ¡menor

TITA.N

Fábrica: Azcárras¡a, 29

carrer de Adresadors, 15

Almacén de ventes al detall:

Fabricació deis famosos calcetins

Sucursal: PEU DE LA CREU, 12

Calitats incomparables - -. Preus econ6mics

!

1

1,
¡
!
~,
!
I
:
••!
i
•;
¡

1,
!
I¡
¡,
¡
!
•

¡ TELEFON 10.530
¡ I
1 .
L _ _ _ _ __.._ __._._J



EN PARIS:

Russel Square. Quiosco.

EN LONDRES:

en general, s' interessen per la lite

tura valenciana, poden enc_ontrar-la:

Boulevard Montmartre, cantó a Fau

burg Montmartre. Quiosco.
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I II ~OSTRA N ov:tLA I
. ¡

ha passat ya les fronteres, seguint I
un moviment d' expansió del nostre I
esperit. EIs valencians que anyoren I
les coses de la terra i tots aquells que, I
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EN BUENOS-AIRES:

Círcul Valencia "El Micalet". Cil.-

rrer de Venezuela, 720. I
i
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Imp. LA GUTENBERG.

lIuslracions di ESPERT
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I Als poetes de TAULA¡, geT- I
1

I mans meus en el renaiximent I
líteTari actual. ¡¡ , II L' AUTOR I
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! BARBAB'LORIDA PROFESSOR
i ,! .

1 EL Ddxoble em un bene;' que mal no l.'

1,:,::. regirava llibres per a trabar idees no- 1

1

.,.1;

ves; si involuntariament alguna idea
es topava amb ell tenia prou forsa de

¡ voluntat per a deixar-Ia de flane i no
¡ ter..ne caso Pero tenia el gust de quedar bé amb les 1
1 persones de eonsideració social i, sobre tot, amb els !
! inteleetuals i, d' una especial manera, amb els seus ¡
! antics professors d' Universitat. ¡
¡ Cuan .el Deixeble ana a parar a la més provin- ¡
¡ eiana capital del seu país pensa que allí s' havia ,
! retirat el seu venerable Professor d' Historia. 1 de- ¡I cidí anar a vore '1 per a saludar-lo i, si se terciava, 1",¡ per a CO:1Versar de temes elevats-filosofia, dret, re-
:-- _ 5 _. ._1
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I !

1 ligió, art-encara que com en cos i anima es dedica- !
, va a l' admirable carrera de rendista no entenguera '¡ gota d' aquelles cuestions basiques. 1¡ No li fon difícil assaltar la casa del Professor. '
¡ Ana. a ella una mica emocionat per si "aquell home
! vell" el recordava amb les alades paraules de "vós
¡ ereu el més estimat alumne del curs".
! El va rebre una serventa envellida. Damunt d'
i un sofa del passadís, un gat enroscat i dormit passa-
! va el seu rosari de rogalls.
¡ Moments després entrava en una cambra, petita
! com una capsa de panses, plena de llibres. Desde un
¡ cadiró de pell el Sr. Professor li allargava la ma
! dient-li:
, -Ni pel nom ni per les traces vos recorde; peroI assenteu-vos.

I el visitant en disculpa del Professór exclamava
I baixet:,
¡ -Li perdone. L' ancianitat me l' ha deixat amnesic.

1 EL PROFESSOR D' HISTORIA...

1 ...era un home coro Llull, barbaflorida. Explicava
1 Historia, anys ha, en una Universitat carregada de
i cases d' hortes i cuan passejava els carrers, solia
'¡i recitar fragments monografics perque a sovint 1i fa'-

llava la memoria. I com que cada dia més li manca-
1 va la seua més lluida facultat arriba a ser la burla
i deIs alumnes que concurrien a classe.
1 Cuan fea explicacions quedava, devegades, re-

pentinament parat el seu discurs mental sense poder

l.

recordar la fecha de l' invenció de l' imprenta, o el
nom del savi ordenador d' una teoria sobre el siste
ma planetari, o el del rei que gOVlernava Espanya

, I en 1658, per eixemple.
1 Aquesta insuficient memoria era causa de dis-I gustos continuats. Comensar.a parlar de Cristofol
I Colom i acabar atribuin~-li la descoberta de les .
L ·..·_····..····..·····..·..····· 4 .:
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Amériques de la llibertat individual J colaborador I

de 1J obra filosofica deIs encic1opedistes, no era gens I
difícil en aquest Professor barba1larg, barbab1anc,
barbaflorida." 1

E1l mateix es coneixia la manca de recordació !
i es retira a la seua cambra d J estudi, jubilant-se de I
la catedra com si el llibertaren d' una presó aon I

cada dia, i daval1t d' un grup de joves mofetes, esti- 1
guera obligat a dir-ne una de les seues per a provo- I
cal' les rialles. El cas del Professor ana a la prensa 1
sempre disposta a en1airar i a enfonsar i a justificar j
tota obra humana i divina. El co1p que va rebre el !
vell fon mortal. Es desanima de tal manera que, ¡
perdudes les esperances que en atre temps posa en ¡
la virtut encomanada a la prensa d' ilustrar els lec- ¡
tors i no mai de sembrar egoismes ni tansols de c1as- j

se, entre professionals de la cultura, es retira en casa 1
posant-se voluntariament fora del temps i de l' i
espai. 1

L' entristit Professor fon abocat a les aberra- 1
cions intelectuals per no poder respirar, V'es a sa- 1
ber si per forsa, l' aire que es renova unes vegades :
dolent i furiós com l' huraga, atres sanitós i fi com !
el ventijol que porta sobre els musc1es la sal i el ¡
ióde de la mar. I,

j

EL DRAMA DEL PROFESSOR... ¡
1...no era perque li mancaren les nocions histol- I

riques, ans perque moltes vegades ni les propies !
anecdotes recordava. j

Tenia, no obstant, rampells fugacíssims. Del dis- I
curs enraonat i normal passava a la punta de sage-. ,
ta ironica, al colp de massa del sarcasmeJ a l' alada 1.

í

incongruencia metafísica, a l' espectac1e paradoxal, I

al grotesc de la farsa ... LJ interlocutor o bé el sim- ,
pIe oidor mai no sabia destriar la 1lum inteligent de !
l' esc1at dJ ingeni o de les foscors subjetives ... Co- !

I ,

J... ~ 5 _.J
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; i
1 !i mensava a dir baix el sol del meridia i terminava ¡

1
1 en les ombres alambicades deIs senderons de la fo>- i

llia. De reservat passava a comunicatiu, de seriós a I
I la joiosa diversió verbal, de amabilíssim a despro-· I
1 porcionades a1tiveses, de la b1anor cordial passava a I

I
la mordacitat injuriosa ... Perdia i recobrava la me- I
moria d' una manera asombrosa, a salts i a bots com
si obrara a voluntat. Atres vegades el vell confusio-

I nari tenia una cristalina lucidesa i allavors se 1i 1
1 acudien nimis detalls de la lluntana infancia, de la 1I turbulenta joventut. Diria 's que estava vivint, ara, ¡
1 aquella vida. 1
I Era, ja es pot compendre, un cas ben singular. ¡
i Al vore que d Deixeble visitant li dia "amic", I
¡ el .cor del Professor s' esponja i feu comens a un i

I deIs seus més estimats eixercicis: la confessió de 1,

recondites idees. La vella serventa prou que li tenia, !
I escoltades }.es seues filosofies. Ara podia descarre- ,
1, gar-les en un antic alumne i es trobava de pIe en el I
1 cistell de les satisfaccions. !
,
. 1 vulgué abocarr-Io tot de repent. Les paraules ',;.

caien al rostre del Deixeb1e com uns rocs eixits d'
I un Hercules irat: '
I 1I ¿ D' aon li digueren que era fill? ¿ Quines perso- ,

1
1 nes foren els seus pares? ¿ Cóm es dia ell mateix 1

,
'

, denominant-se? ¿Aon vivia? i Ho ignorava! I

1 -Aquest és el drama, estimat Deixeble: ignorar- ¡

I ho tot. i¡

¿ Sabem en realitat de quin fang és fet el nostre
j cos? Pendre un grapat de pols i preguntar-li: ¿ sou i
I
I

vos el meu germa nonat?, hauria d' ésser d' una t,

1 practica corrent. ¿Haveu estat horne ya? ¿ Per qué .
¡ yo soc yo i no soc vós, grapat de pols? ¿Quí ha fet 1
i que yo siga yo tal com soc i no tal com sou vós, i
1 massa de terra, grapada de pols, tarrós de fang? i
1 Vós sou terra, si. Pero ¿ vós sabeu que sou terra? ;
1 Ho di'em nosaltres, que vós sou tena, pols, fang; i
1 ~~~.~ ~.~ ~~ ~:.~.~~ ~~.~: ~s6 e.~ ~~:.:: ~.~ ~.: ~~~.~:: ~:.~ l
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¡ I
¡ timat Deixeble: ignorar-ha tot. Es el drama de l' 1
¡ home: ignorar si u es tal com és; si és tal com ha 1

i:::: estat feto L' artificialitat de les coses, que sembla ser 1:::::

la gran conquista de l' humanitat, és el punt de par-
tida del seu interés i és el principi del seu intermi-

: nable dramatisme. '
1 -¿ Soc yo Barbaflorida ?-preguntava el Professor !
, encaixant la mirada len els ulls del Deixeble. i

-Es de dubtar que ho siga perque després de la
flor la meua barba hauria de donar el fruit. 1 ¿ po
dré donar fruits yo, envellit i barbablanca? No; no
podré tindre fills amb el meu aspec.te formal per
que no puc fer d' una mica de tena un home vivent.
Es obra de Deu, aixó, diuen, i com que ha respecte
crec que si jo tinguera fills no serien meus sinó de
Deu, creador de l' home i de tota cosa. 1 bé; així
yo soc fi1l pero no del meu pare carnal. Es dir, que
tinc dos paternitats: una que correspon al cos, a la
carn, a la materia; i una atra, espiritual, que en ca
tegoria humana esta en primer lloc tant com la meua
córpora esta. en lloc secundari. 1 ¿ cóm és que si
se manifesta l' esperit advé goig o doloria al cos
i l' espiritualitat del meu lioble ser no reclama la
beua part després d' haver posat el seu art? Sembla
de bon judici que el goig espiritual fora tot per a
l' esperit i que el dolor carnal fora tot per a la carn
sense traspassos ni consoreis. 1 no és així, com si
la materia i l' esperit foren tot una mateixa cosa filla
d' identica paternitat, com si aquest gesmiler de la
fas m' haguera brostat del Cal' de l' anima.

, No puc dir si em conec.
i Com tampoc puc dir aon vixc. 1 ¿ cóm he de sa-
l ber aon vixc si encara no se si vixc?
j".' Es el meu drama, estimat Deixeble; és el drama

huma.
1,: L' antic Professor d' Historia havia arribat a la
¡ follia. Al menys aixo pensava el seu visitant qui,
i per si és cert que fo1ls i infants diuen les veritats, I

, I
'_ 7 ~
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I ments. I
¡ EL DRET A LA VIDA... I
, '., .fen 10 que se li acudí al Professor tot pensant i
,
"" si ell vivia e no vivia. Uns segons d' íntima i muda "

interrogació passaren ; i abocant-se de sobte cap al
i"", Deixeble espeta: 1

-¿ Tenim dret a la vida? I
No li faltava atra cosa per a acabar d' astorar'-lo. I

'!',.!", ¿ Qué podría respondre? ¡'l'-Es dir, ¿ devem menjar per a viure, per a sos-
tindre les forces corporals?

Al Deixeble li pareixia que sí; que cuant més i .
¡ millor menjara millor vida podria passar-se. Pero i
1,,' temia no donar gust al Professor i cal1ava prudent. ,1

La negació fon rotunda:
¡ -¡No! No tenim dret a la vida. l.

i"", i Home-pensa l' orient-. ¿Ei-xa idea no el con- li:.

duiria al suicidi? ¿ No és antihuma el concedir que u
no té dr~a la vida?

l", -Per a que vixca la nostra corpora és precís aH.. !
mentar-la. ¿ Concedit ?-interrogava 'enfaticament el I

, Professor. .
:,;,' -Concedit-responia el Deixeble temoric de no en.. 1I

devinar.
1 -Prengam, puix, com a eixemple, un aliment cual- I
¡ sevol, un Oll, una poma, un peix... Posem un ou que .
, de tan harmonic com és pot fen-se escapo!. ¡Un ou! !
¡ L' esclafem, el fregim i se '1 mengem. O li fem un !
1 foradet a la closca i se l' empassem com qui res no ¡
1 .fa i tal vegada sabem dir sonrients i amables :-Els I
1, ous s' han fet per a alimentar l' home. l.:

i Fals! L' ou és post per a la procreació de les
i !, gallines. Per a tindre fills. Ni la gallina té coneixen- ,
! sa de l' alimentació humana, ni en cas d' ataullar-la '
i li importaria res. La gallina pon per a ella i per a la ,
¡ ¡....................................................................... 8 __ _ _.
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! l, ... I
, major gloria de la seua rasa. Si li prenim un ou no .
¡ és un ou el que li hem pres, ni un pollet sinó tota i
¡ una serie innúmera de sers de la rasa de les galli- ¡

:,.,i:, nes. L' ou que no' ens hem begut aquest matí gravi- 1,;1,•••,tara sobre la economia universal, sobre el paisache
de la terra i sobre la bondat o maldat deIs homes
com gravita el sol sobre tot el seu sistema astro-

, ·nomic. '¡ !
i L' home té dret a la vida-solem oír ben a so- i
, vint. 1 les gallines ¿ no en tenen? Posem el cas al '¡ revés: les gallines del tamany deIs homens, aquests l.

de l' alsada de les gallines i elles fregint-nos a la
paella. i Quina de Societats i de Lligues de defensa i
deIs drets de l' home no se 'n farien? jQuina de ¡
proclames i de Congressos no ens atabalaria? ;

!¿ L' home té dret a la vida? ¿ Voleu vos que en ¡
tinga, de dret? !

El Deixeble no sabia qué respondre i calla per a I
vore si d' aquesta manera aconseguia marchar de la
casa amb més prontitut. 1

-Si ho voleu vós, que en tinga, que vixca. jVi- I
vim! Pero sense atentar el dret a la vida de les po- !
bretes gallines que més la paguen cuan més festa és !
a la casa i cuan més grosses són. !

-¿ Que és el sant de la Maria? jAu! a portar una !
gallina i a quedar bé amb l' estomac ya que som pel'l... !
sones de raó i capasos d' una fartadeta. Es horrible, !
cregau-ho, estimat Deixeble; és astorador tot aixo !

que vos conteo i
El Deixeble, afalagat per els "estimats" que li !

dedicava i pei dir alguna cosa manifesta aleshores ::,.,'
que amb el mateix raonament es podia demostrar
sentimentalment que les ga,llines tampoc tenien dret !
a la vida. i
-Així és- respongué el Professor-; ni elles ni !.'

els atres animals, ni les plantes; puix els animals se
sustenten a costa d' atres animals i també de vege- i
tals-sers vivents. Aquests animals i aquestes plan- ¡

i !_.._ _ _ _...................... 9 _.-.:
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EL TEMPS 1 ELS RELLONGES

f······· ..······..·..····.. ··············..·······..··,····· " ,

!,' tes que són aprofitats per a l' alimentació tenen,
i. deurien tindre, els mateixos drets pero els estron-
i. quen atres s'ers que son superiors a ells en capaci-
i, tat o en fortitud. D' aon ens resulta que ací, en este

mon, vivim sense deure les persones, els animals i
j els vegetals. EIs vegetals perque s' alimenten de

materies organiques i de materials inorganics; els
animals perque aprofiten per a viure cossos animats
i cossos inanimats; així mateix les persones. Vejau,
per tant, cóm els únics que deuen viure son els cossos
que no tenen vida. O siga, que la injustícia presidix
els actes de la Natura. Si foren justs, si cumplira
cadascú els propis drets i deixara cumplir els agens
la terra es despoblaria i ací no viuria ningú per
causa de les justes observancies que, per contra,
tenim l' obligació moral de no observar si ens es;
timem una mica nosaltres mateixos.
-Sembla haver alguna contradicciá-s' atreví a

insinuar el Deixeble.
-No contradicció, pense-digué, capficat, el Pro

fessor-. Ací deu haver una incomprensió. Potser
que radique en eixa cosa que diem "vida". Pro
bablement, la teoria que 'estic treballant me porta
ra de les mañs a un' punt desde el cual voré tot l'
horisó filosOfic i m' explicaré el dubte perfectament
i al meu gusto Yo ya veig la claror alla d' enlla, la
que irradia una minsa llum d' -estel, millor dit, una
fosforecencia que creix al fons de la meua inteli
gencia i que, escasa, chica i poca com és, ya m' en
cega i tambaleja.

¡,
¡
!
¡
i,
¡
1,
¡
j
;
j
1", El Deixeble, aprofitant el capficament i tractant

de girar -el rumbo deIs pensaments del Professor,
; es guarda els mobles de l' habitació. Sobre un deIs
, prestaches, cuasi replé de llibres, havia un antic i
¡vulgar rellonge d' arena. Tota ella era daurada i .
! . 1,._ _ - , _ .._ _- 10 _ _ _,
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: fosca, al cono d' aval!. El fil del temps s' havia !
! dormit i els granets descansaven. !
¡ El Deixeble pronuncia: !
i -Tombeu el rellonge i que comence una atra !
¡ hora. Sempre m' ha distret un rellonge d' arena. ¡
¡ Pe1'O el Professor digué: !
! -No. Ha passat el temps i no hi ha forces que el ¡
j tornen afer passar. El temps, l' hora aquella, du- 1
j rant la cual els granets de sorra caigueren d' una ¡
¡ ampolla al'. atra, no ningú podra mai més alean- ¡
: sa~-la. P31ssa i r:-0rí. {Cóm voleu que yo intente 1
¡ aconsegUlr-la? SI voltarem el rellonge, una atra i

¡ hora vindria, peroo no aquélla; els mateixos granets I
! caurien' d' un a l' atre cono, pero no ens retornarien I
. el temps passat. ¿ Per qué fer eixa faena inútil? Se- 1

ria una ilusió. No és voltant rellonges com ú s' 1
explica aquests misteris. Seria, a més, provocar un !
misteri per a acavallar-lo sobre un atl'le i seria crear 1
un incomprensible per a explicar-se un incomprés. ¡
¿ Compreneu, vós, estimat Deixeble, lo impossible? ¡
Aixó no ha faré yo, pobre de mí, sense inculpar- !
me d' haver volgut enganyar el meu yo. Deixem el !
rellonge, amic, que el temps ha passat i, per tant, !
descansa fora del temps cridant i manifestant que ¡
nosaltres som, aiximateix, fora del temps. . 1
-¿ Dieu, Professor, que existim fora del temps? i
-Si; ho dic i me sembla poder raonar al meu !

hvor la veracÍtat pronunciada. Fixeu-vos, si no, en i
eixe atre rellonge de pendul, que escampa per la '1'

cambra d' estudi el seu monoton tictí!quejar.
1 el Deixeble que diu: !

-Yo 10 que veig és com marca, segon per segon, !
el temps que vós no admeteu, caríssim Professor. l

I el Professor que respon: i
-Oh, no és cert aixo. Fixeu-vos bé, uexeu-vos. l

El rellonge és una maquina que ni canta ni !
marca. Solsment indica. Es un índex que sempre diu !i ¡ara! El que anomenem temps passat, ha passat ya I

.......- __ 1t -
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i i no és més que un ara llunta que no pot tornar, que l'

i s' ha diluit, que és un no res, com un no res era.
:Ii, El que diem temps lutur no és ni futur ni temps, ¡l.

Es un atre no res) que ni sabem si ha de ser mai
· un ara indicat per l' aparell de rellongeria. '
¡ Si el després no existix, ¿ cóm voleu que el re- II llonge l' indique? Si el passat tampoc no és res, I
1. ¿ cóm voleu que el marque el rellonge? Preteri~ i l',

futur, inmaterialitats ideades per els hómens, ¿ coro

.

~I;. voleu que siguen medides per una maquina? ¡"",!

SoIs existix l' ara. I eixe ara és tan petit, tan
poca cosa, que dubte puga's dir si, en realitat, és

¡
· temps. ¡.! Yo no sé si pronunciaré l' última lletra de la pa.. ¡
, raula que ara pronuncie, i si ya ho he fet, no sé, ¡
:,: exactament, cuan acabí de dir-la. Són coses aques- ,1

tes que escapen a la comprensió humana. No per
i aixó devem afirmar que un dia o atre no siguen d' 1
luna facil explicació vulgar. Es cosa semblant a lo que I
I passa amb els, milacres, que són fenomens que avuí ¡
· escapen a l' 'explicació científica, pero que en un I
1, !
¡ próxim dema ya els tindra registrats amb tots I
I els fils de les lleis de la saviduria terrenal. !

1
, Es l' ara un moment tan petit, com abans díem, ;

que no hi ha cronometre que el mesure ni raó que l' ¡

I
j

' expose amb c1aredat. Podra indicar-se solament, i 1,'

la indicació és tan breu que no ens podem fiar si
1 la tal brevetat és temps o espai o un no reS, a la fi. i
1

1
, Entre un abans i un després díem que hi ha un i

ara. Pero és el cas que hi ha tan poc de lloc entre ¡

1
l' un i l' atre, que he arribat a creure que no li cap .11
ni una mica de temps entremig, puix abans i des-
prés van junts i units solidament. En eixa unió, que !
no és ni fusió ni amalgama, ni combinadó ni mesc1a, I

1, es troba ima línia divisoria, filosoficament compren- ¡,:,

sible, pero impossible de mesurar; eixa línea incon-
l. mensurable és l' ara que indica el rellonge. !
f Convingau, també, en que la divisoria suposta I
I :

L_ _ 12 J
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! per nosaltres desapareix desseguida substituint-se I
¡ per una atra, que no ha vingut d' enlloc, sinó que !
j s' ha creat filosoficament en nostre cerve11 compren- !
! siu i que desapareix en el precís moment d' aparéi- ¡
¡ xer, sense que done 1l0c ni ocasió a cap classe de ¡
¡ medida. i
i ¿ Qué és, doncs, el present? Una entelequia. No 1
j existix el temps. 1No existim! I
! El Deixeble, no volent deixar-se entabanar, inte- i
¡ rroga per burla: !
i -Allavors, ¿ per a qué diantre servixen els re11on- ¡
1 ges? !
! -El re11onge- diu el Professor-servix per a que !
¡ uns milers de f&mílies no muiguen de fam: e1s re- ¡
¡ 110ngers. i
¡ I riu com si haguel'a fet el més graciós acudit. 1
: I. ,,

MES SOBRE EL TEMPS I LA VIDA ¡
Després de la ria11a del Professor, el re110nge !

de paret omplí de sonol'itats l' habitació amb cinc ¡
campanades de suspir i queixa. !
-¿ Cinc campanades ?-interroga el Professor. ¡
-Cinc campanades, senyor. !.

-¿ I són les cinc o les sis hores de la vesprada?
i

El Deixeble esguarda atentament els u11s del ve11 ¡.':::::.

assegurant-se el grau de follia de l' orat. Perque ya
donava com a seguríssim que el seu antic catedra-
tic d' Historia deuria hav!':r anat a una casa d' 1::.

orat. 1. ..
-Són les cinc de la vesprada-afirma. :
_.¿ Esteu cert? ~.
-Certíssim.
-1 ¿ sabrieu dir-me si les cinc han comensat o han !

terminat al tocar les cinc campanades? Per que és i
cosa interessantíssima el saber en quina hora somo j
Si al comens de les cinc o bé al comens de las sis. j

. Alguna vegada m' he posat a cavilar tal problema \.
: . :
'._._-- __ 13 _ _ _J
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1 :

! temporal, i seria curiós per a mi que alguna perso- ¡
¡ na raonable me traguera del mal-entés, si és que'l !
¡ hi ha. Yo cre que havent tocat el rellonche les cinc, !
¡ som el pIe en les sis; pero tots aquells a qui he ¡
¡ presentat la cuestió me diuen que no eixim de les ;! cinc fins que les sis no són tocades. Les cinc i cinc i
¡,',', minuts; el cuart per a les sis; dos cuarts de sis, et- ¡',

cetera. Naturalment, aixo me confon; seguixc la co
l rrent del vulgo i els dubtes se m' apoderen.
! -La cosa és c1ara,estimat Profesor-digué d
¡ Deixeble animant-se per a divertir-se i per a de-
l mostrar que tenia idees cIares sobre l' assunte i
i fins ingeni i talent natural-o Suposeu que al temps
¡ de la Creació del món, un fabricant suís tinguera ya
l.;. preparat d' encarrec el primer cronometre i que en

aquell moment solemne de l' aparició del primer

!
i home, o siga del primer client, posara en marcha

la maquina. Ha passat una hora, toca la una; ha·

.
1 passat una atra hora, sanen les dos; després, Ies

tres, i les cuatre ... i ara, havent tocat les cinc, són
! les cinc d' aquest segle, d' aquest any, d' aquest dia
lid' aquesta vesprada.
! -Bé, amic-pronuncia. el Prof'essor sense admirar

'

1 la perÍormansa inteligent de l' interlocutor que, des-
de'ls dies de les aules, el tenia per un perfecte ho-

1 me de necetats-. Aixó ya me ho sabia yo. l, pl'e-
, cisament per eixes raons, no són les cinc, sinó les siso
1 -j Les cinc! i Que han passat cinc hores! Que vol
! dir que han passat tantes millonades d' hores de la

Creaci6 fins ara.
¡ -Molt bé. Sí han passat, no són ya. Som, per! tant, dins de l' hora sisena de la vesprada. ¿ Quina
¡ hora és ara? j Les sis! l cuan les martellades ens
, tornen a anunciar un canvi d' hores farem bé de
i girar els ulls al temps de la Creació pel' a vore si
¡ el rellonge suís del vostre eixemple tenia les sa-
l getes a les dotse o bé a la una, perque també és
¡ possible que aquell bon industrial tinguera la pen- 1
¡~ __.--:------_..__._. 14 _ _ _ .J
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1 sacia de comensal' la seua tasca amb les parauJ.es '

següents: "Ara (¡ dong!, una campanada), ara és
:,,: el principi de l' existencia, i dins d' un hora el mar

tellet es maura dos vegades, indicant que el inón
! entra en la segona hora de la vida.
1,,:•.,:: -Així, la cuestió esta en averiguar el bon humor

del primer rellonger.
-No, l~C; yo crec que tot dependix de l' inteli

gencia del rellonger primario Pero encara tinc un
atre dubte. ¿ 1 si el primer rellonge avansava?
j Mireu si seria de trascendencia per a l' Historia!
-CIar; si avansava, si continuava avansant, segons

vós, seria un malentés creure que vivim en l' any
30 del segle XX. Potser som, en veritat, al segle
XIX, o bé al XVIII...
-No, no, estimat Deixeble. Per a mi que v¡v1m

llunt de la civilisació encara. Estero en la Prehisto
ria. Impera la llei del garrot com 'en l' época caver
naria. Els homens reclamen drets d' home i als ma
teixos homens! Uns passen fam mentres atres mo
ren de farts. Som damunt de la terra per a repro
duir-nos i ens han posat mil barreres per a que
no pugam cumplir la nostra missió. Si no fora per
que uns poes individuos nocessiten fer guerres per
<J. emocionar-se UTIS minuts cada dia, tractant la
matansa de l' humanitat com un espectacle, ni ens
deixarien tindre fills per tant com l' anima es ca
rregél. de líbido per a poder procrear. Els salvaches
de l' Oceania i nosaItres, europeus, ens diferenciem
en ben poca cosa; potser en les dimensions del ta
parrabos. Ells acaben de baixar deIs abres, i nos
aItres ben asovint havem de pujar als cimals, no
més buscant una derensa. ¿ Qui ens perseguix? i L'

1"":",,. home! Som dins l' época del ciment armat, si voleu; pero és ben parenta de l' época del sílex.
Es pot conéixer que el primer rellonger no sa

bia quina cosa portava 'entre manso
1 torna ·a riure.

¡ 1
: _ _............................................ í 5 ,
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El Deixeble es cregué que la fallía del Profesoor
Ji permitia fer broma a costa del discurs agé.
-Ternem, Pl'ofessor, tornem a parlar del temps.
-Com vullgau.
-Parleu del temps passat, del present i del futur

i haveu dit que vivim fora del temps. ¿ Cóm és
aixo? Yo no me ho explique-digué per a encendre
més el foco
-Yo tampoc trabe una explicació raonable, vol

gut Deixebl'e. El cas és que hem quedat en que el
temps no és temps, més que imaginativament o, si
voleu, perque així hem convingut denominar una
abstracció filosofica. Ara, que si és cert que exis
tim, sera fora del temps. Yo me toque les mans,
me palpe la cara i trabe el meu cos vivent, i die:
Yo, soc yo; per tant, existixc. Pero mireu que die
existixc i no existiré-cosa problematica-ni dic he
existit-cosa insegura. Vaig naixer pe! que yo no
era. Fon precisa la meua existencia per a l' equi
líbri del món i ací estic. He creixcut, segUl:ament, i
la materia ha passat per mi com passa' l' aigua per
la canonada qe1 servici domestico Entra, surt i, men
tres passa, és útil. Així el nostre coso Mentres va
gen TIlOrint les celules que constituixen els meus
teixits i siguen sustituides per atres celules que ve
nen a mi, yo existiré. Lo que existix ara en mi no
és lo mateix que fa deu anys, posem per cas, en mi
existia. Deu anys endarrere, els materials que me
formaven eren tots uns atres als materials que me
formen avui. Aquella carn i aquells óssos desapa
regueren. Nosaltres som, cada moment, una mica
mort i una mica vida nova, vida naixent. Van
morint unes celules avui, atres derna, atres despús
dema, així, amb tal continuitat, que cada uns tants

. anys, nosaltres ya no som nosaltres, sinó uns yo ta-
l talment diferents. Si gires l' esguard al passat, pots !
L_ _16 _ .._.J
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¡ vore't mort unes cuantes' voltes. ¿ Cóm, sinó, vos :
i expliquen que un home siga revolucionari als vint, :
j en plena joventut; liberal als cuarenta, en plena !
¡ maduresa, i conservador als sixanta, en decrepita ¡
: deval1ada? :
! -Es molt raonable els canvis de pensar en ma- !
¡ teria política. !
¡ -Lo raonable és el vore que s' ha canviat d' exis- :
: tencia algunes vegades. Ha mort alguns camins. Si ¡
¡ fora possible que algun vell reunira els materials !
¡ que formaren l' home deIs vint anys, aconseguiria ¡
¡ refer el revolucionari sens'e perdues corporals per a ¡
i l' .individuo conservador. Aquel1 que podria fer aixo !
¡ ya s' en guardara prou de fer tal cosa, per tant, com ¡
! li convé que els exaltats passen depresa amb els i
! anys. 1 mireu si ha procurat per les propies conve- !
! niencies, que ha fet que el revolucionari muiguera :
¡ sense deixar de existir. L' ha transformat només. i
¡ Com que la primera consciencia de l' home és la ¡
¡ que li dóna el sentit de l' acció protestataria, ha i
¡ procurat variat-lo poc a poc per no sentir-lo cri- ¡
! dal' iI • ,
i -1 ¿ no trobeu que aixo és d' una savia organisa- ¡
: ció? ¡

I ELOG1 DE L' AMNESIA 1
1

! -¿ Conque creeu que l' organisació de la Natura
i és producte savi? i Ai, .amic meu-es lamenta el
1 Professor-, bé es coneix que esteu tocat de l' ala!
¡ El Deixeble 'es feu arrere, alarmadíssim.
! -Sí, estimat Deixeble; bé se veu que esteu tocat
! del boleto En l' organisació de la Natura no veig ni
! poca ni molta saviduria. La Natura tot ho té presento
¡"" Inventa unes lleis i fa que tots els sers les cumplix

quen. Tot ho té premedit; tot ho sap, tot ho re
corda. ¡Ah, estimat Deixeble! La saviduria radi-i ca en la perdua de la memoria.

L.~ _ _ _ 17 _....... . _ ~._ ¡



r···..·····..····..·····..··········..······..····..······..··o.' ······· ·..·······"1
: i
j !

El savi és l' amnesic. :.
~Vós diguereu-recorda el Deixeble-que en

ignorar-ho tot esta el drama. !,:

-Esta. el Drama i esta la Saviduria. L' horne és
l' únic ser que se proposa conéixer totes les coses: i
les causes, els michos i els defectes. Procura ave- I
riguar per a tindre la felicitat. 1 com que no abasta l'

l ' inteligencia per a tota explicació advé la infeli- I
citaL El retom a la felicitat esta en oblidar-ho tot,
en absolut, en no saber res de res. '!¿ Vós admeteu que la primera parella fon for- ,
mada per Adam i Eva? Admeteu-la, en tot cas, per i
uns moments, els suficients per a una explicació cur- ¡
tCl. ¿ Voleu pensar que encara no viuen? ¿ Voleu !
pensar ara que ya són encarats un davant de l' I
atre? Gracies. Continue, puix. ¿Qué saben Adam 1

i Eva? Miren, veuen... Ni saben de l' art ni de l' ¡
industria; ni saben parlar ni saben gestionar... Ve ¡I,'

Dé 1 i els ensenya l' abre de la Ciencia del bé i del
mal. tomensa allavors 'e1s neguits. Han perdut l' !
estat pUl'. 1 al passar el temps i saber del goig de i
la cam, de la sabor deIs vegetals, de la riquesa ¡
de les pells d' animaló per a tapar-se les nues ino- I
cencies virginals poc temps ha, ve que els dos, ¡
Adam i Eva, perden l' estat paradisíaco Perduda la :
felicitat, el Drama es. desenvo1upa. Només en ha- ¡
res tardanes, cuan arriba la senectud, cuan l' am- !
nesia s' apodera deIs primers pares-permeteu se- i

i,· guixca l' ei'xemple-és cuan poden entrar al cel de i
les tranquilitats eternes, després d' haver deixat !

! tota la seua saviduria experimental en herencia deIs !
! fills, nosaltres, que l' hem multiplicada en farsa de !
! dolorosos afans. . ¡
¡,' 1 l' humanitat ha arribat a produir-nos a nosal- i

tres dos. A vés, el Deixeble estimat; a mí, el Pro- i
¡. fessor que aspira a l' amnesia absoluta, a l' home i
i amnesic. Vós sou el neguitós, l' ansiós de saber. ¡! Yo soc l' home que esta apunt d' oblidar qui és, com 1
!... __ _ _ ~ 18 _ _ .._ _._..__ _ .._1
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La Natura, per tant, com és savia, és injusta, i, j

si la personifiquem, la deifiquem; voreu com és in- [
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1 El Deixeble es reafirmava en que estava davant
¡ un cas, tristíssim sí voleu, singularment incompa-
¡ rabIe. Volgué aprofitar-lo. ¿ Cuántes coses no po-I dda captar a aquel1 home per a dur-les a la penya

:

;",,':' del café? Els amics l' admirarien al recitar-repro-
ducció mecanica mental-els desbal1estats raona-
ments del Professor. Fins la seua senyora, que te
nia una personalitat ben destacada, riuria de bona

i gana les facecies verbals, acribillades de rampel1s
j . d' ingeni, d' aquest home. Si durant l' estona en que
j •._ •.••.••..•.. _ _ •.•••_ •...••.. 20 - _ !
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I i
¡ estava en aquella casa havia sentit un punt de re- !

•..
¡

I. penediment per la visita, si havia cregut que el de- .1....,

partir professoralment fora-li causa d' algun badall
avorrit, ara es convencia de que potser al món no

¡ hi ha res més divertit que un savi encartonat, ta- ¡I llat en angles, percussor acerrim del seu propi ta- I
l.:: bal, fabricat amb cuab'e teories i micha dotsena de !,.

paradoxes. 1 resolgué continuar l' estada i s' aferma
¡ en la cadira. ¡
! Esguardava de reull els estants de la biblioteca, ¡
indo fora que leds fileres de llibrpes caigu~ren al seu l..

amunt en ona a tempestuosa. ea prou temps que i".

cuasi res no llegia. Ni llibres ni revistes, com no
foren l<es ilustrades, eixos periodics per a analfa- !.

bets, tots plens de "sants" i fotografíes. Alla en 1,

les hores de post-café del casino salia llegir "El
Debate", encapsalat amb lletres vermeHes de par- !""

tit d' esquerra. i Mostra inútil! Un diari que ritmava

excelencies amb les hores dormides de la capita- i'"",::"leta de província. Tota la menja espiritual del Dei-
xeble es- posava allí. Per aixo, potser, les estante
ríes, que se combaven al pes de tates les filosofies,
de totes les matematiques i de totes les histories,
se li ficaven pel rabet de l' ull en violenta acusacÍó i.

al seu abandó intelectual.
Es decidí a no deixar-se atabalar més. Pensil. !

que si portava la conversa per camins banals, potser ¡
les paraules pendrien un aire manco encarcarat. Ya ¡
havia prou catedra, prou toga, prou birreta... !
-Escolteu, Professor. Cuan vinguereu a viure en i

aquesta població ereu fadrí. ¿ Encara ho sou? !
-Sí. Supose que soc fadrí. !
-Els vostres motius tindreu. Yo soc casat tinc 1.

els meus. ¿ Sou rehel a l' amor? 1.

-Mai no he fet cas d' unes glandules. ,
-Així, teniu idees propies, no acasades als llibres, !

sobre la dona. ¡
-Si que tinc idees propies sobre la dona. Per- i

1 . ¡
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c _·········· ..····..·······..··..· ·· ··..· ·· ¡
! meteu que me les reserve. Conceptue que no eixil- ¡
¡ rien massa ben tractades. i

-Seria tan interessant. el que vós penseu de les !
dones... ¡
-Yo raone més de les coses bones que de les do- ¡.

lentes. ¡
-Sou enemic de la dona. i
-No soc enemic. Conserve l' estetica intelectual !

que m' he iqeat. !
-Yo vaig oir dir que vós havieu casat...
- ·No, estimat Deixeble. Yo, no mai. ¡
--Potser el que varen dir és que mantenieu rela- !

dons amoroses... ¡
-Possiblement han mentit. ¡
-Yo pade deIs temps de la meua vida universi- 1

taria ... ·Vós ya residieu ací ... Vareu dir allL. i

-Oh, bon Deixeble. M' esteu estirant de la llen- i
gua. Vós sabeu, per els vostres condeixebles, que :,'"
yo tenia una amanto Pero yo no voldria parlar i vós
esteu intrigat per conéixer els meus secrets, ¿ no? i
Una pregunta, per tant: ¿ Sou periodista? ¡
-Déu me'n lliure, Professor. No; no ho soco :
-Es que si sou indiscret i referiu 10 que vos vullc ¡

contar, podria pervindre greus perjuins.
-¿A quí?
-Al marit de la interfecta.
-¿ Era casada?
-No. Pero ho és ara. Es va casar amb un alumne

meu, anys després.
-¿ Era bonica?
- Hermosíssima.
-¿ 1 eH ? ..
-Un necio
-Es interessant, senyor Professor. Canteu-me.

El Deixeble recordava que el catedratic d' His
toria tenia una anecdota amorosa. La versió que co
rria de boca en boca deIs estudiants era falsa. Ter-
giversada, ¿ cómo no?, per afer riure a costa del .
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! DE COM SE PREPARA UN CASAMENT

! S' encara amb el Deixeble i va dir:
i -En retornar, a punta de migdia de l' Universi-i tat, m' entregava la dispesera, una senyora viuda
! d' un habilitat del claustre, amb més sospirs per
1:: hora que anys d' edat, una carta closa. Fea dos

mesos que rebia la carta diaria i mes i mig que
i no les obria. Una dotsena de declaracions amoroses,
! llegides entre la sopa i els cigrons, als meus cua-
l ranta cinc anys, no podien servir més que per a
l. fastidi d' un esperit dedicat als infolis i a les histo

ries borroses deis pergamins, com era el meu. Ya
j sabeu, puix, que no llegia aquella literatura im-
I! pregnada de mel, floretes i colomins. Pero un du-

menge se presenta en casa una dama, acompanyada
! d' una gosseta d' aigües. Volien ser rebudes per
¡ mi amb tot secreto Accedixc. La cosa va anal', en
! resum, de la següent manera:
1 -La meua filla esta enamoarda de vós. Vos ha
¡ escrit unes llargues declaracions. Vinc a parlar, se-
1 riosament, de l' assunte.
, I
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: Professor. EIs jóvens universitaris solen ésser ven- :::.

gatius amb els sens metres. 1 havien disfrassat lo
nue passa entre Barbaflorida i una senyoreta de la I
bona societat provinciana. :.i:::::, •-Interessant, de molt interés.
-Jusguen.

Es lleva les gafes com a l' antiga catedra. Els
1111s, recremats, tenien loes nines perdudes en l' e9
pai. El Deixeble recordii ben bé el gesto Comensa
va una llarga disertació historica. Eren els preludis
de l' amnesic que recobra, en un moment, la me
moria tota brillant, detallista. Era el gest de l'
hora solemne, grlwida d' emoció historica que no
més coneixien els grans ordenadors crítics de l'
humanitat.
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i I
¡ -j Senyora! No podia suposar yo que fora, en rea- !

; litat, una senyoreta la qui se'm declarava. Un Pro- ¡

¡ fessor havia de pensar que són els deixebles que i
! vo1en fer una broma. Vaig llegir les primeres caríes !
¡ de la vostra filla. Hi he trobat una eerta prudencia ¡
~ dins de l' exaltació amorosa. Les atres, sobre elos, ¡
! les guarde en la ca1aixera. Pensava remetre-1es to- ¡
¡ tes a l' Associació d' Estudiants de Sant Ignasi de I

¡ Loyo1a, el dia de la meua jubilació, per a que e1s I
¡ senyors que animen la tal congregació vegeren cóm I

¡ s' entretenien e1s "caballeritos" de la comunió se- ¡
mana!. Pero ara que vós me traeu d' un error de !

pensament, ara que veig que va de veres· i que és ~
una senyoreta la que m' escriu "a impu1s d' una ¡
ardorosa passió", yo vos promet passar totes les car- ¡
tes seguides, segons ordre de fecha, per baix de les ¡

meues ulleres. Vos demane temps; un p1as no molt 1
llarg: un p1as de quince dies. ¿Vos convé? '
-Senyor Professor-digué la mama de la enamo- I

rada desconeguda-. Penseu que si una mare dona ¡
un pas com el que yo done, és perque d' ell depen ¡
la sa1ut, la vida, potser, d' una filIa. Som família
honorabilíssima ...

Feu la deseripció de la família. Honorable, cer
tament. Rica. Amb possesions a Castella. Amb in...
mobles a Andalusia. Amb bastants interessos a l'
estranger. No vos diré més, estimat Deixeble, per
que una sola parau1a impensada podria descobrir
vos a la jove i la seua mama.
-Senyora-vaig respondre-. No puc fer més en

favor de la sa1ut de la vostra filla. Comprengau que
la desconec. Que he de saber els seus pensaments
i que he de decidir. Així com així, un home no 'pot
comprometre's al casament. Yo tine e1s meus que
fers, els meus estudis, la meua catedra. Pero vos
assegU11e que si la proposició me convé farem el ca-

I sament ben pronte. Pero necessite, al menys, quince
¡ dies per a l1egir les cartes i per a meditar. ¿Es ama¡-'
L. 24 -.:
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I ble la vostra filla? ¿ Es simpatica? ¿ Es bonica o,
i,:, al menys, té una cara sanitosa, proporcionada? ¿ Es

esbelta o, al menys, no esta contrafeta? ¿Té els
: cinc sentits? ¿Es entenimentada? ¿ Sap cuinar? ¿Té
!::: idea de la economia domestica? ¿ Cuants idiome,:;

poseix? ¿ Té idea, encara que elemental, de l' im-
i:,: portancia de l' Historia? ¿ Quin és el seu historiador

preferit? ¿Estima els estudis historics per mono·
grafies o b.5 creu en l' eficacia de l' animalitat d' un
César Cantú?

Podeu compendre que yo no em podia esposar
amb una dona cualsevol. Ella me podria enganyar
amb un atre i yo ni me queixaria. Perque hi ha coses
que dos homens no poden acabar-se mai per més
afa que siga posat, per més ímpetu que es desen..
rolle. Pero una mica de discussió sobre les injus-
ticies de Torquemada podrien produir la rotura de
la nostra llasada canonica. Yo és que prenia l' as·
sunte tan a l' americana com era conV'enient als meus
interessos.

1 la mama respongué l' enquesta admirablement.
Perque no soIs reunia les condicions que yo esti
pulava, ans atres més, totes molt replenes de virtut
i conforme a les meues idees político-reJigioses. Vaig
pensar, seriosament, que soIs una dona com ella po
dría trencar el meu celibato Una atra condició li
vaig proposar.

Puix que l' amor de mare no cegava la senyora
podien enviar-me una fotografía de la semipromesa.
Davant de la seua efigie determinaria el si o el no.
Així, tal com oiu. El si o el no, com si yo fora la
dama i com si l' enamorada desconeguda fora el
jove per al cual una mare demana la ma en sessió
protocolaria.

No cal que vos diga que la foto la vaig rebre
als dos dies. ¡Hermosa jove! ¡Quin eixemplar per a
la reproducció!

No vaig llegir, naturalment, les cartes. Estava
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1 -i Senyora! No podia suposar yo que fora, en rea- ¡
¡ litat, una senyoreta la qui se'm declarava. Un Pro- ¡
..1. fes sor havia de pensar que són els deixebles que ,1,

volen fer una broma. Vai~ llegir les primeres cartes
de la vostra filla. Hi he trobat una certa prudencia ¡
dins de l' exaltació amorosa. Les atres, sobre elos, !
les guarde en la calaixera. Pensava remetre-Ies to- .
tes a l' Associació d' Estudiants de Sant Ignasi de !
Loyola, el dia de la meua jubilació, per a que els 1
senyors que animen la tal congregació vegeren cóm I

s' entretenien els "caballeritos" de la comunió se- !imana!. Pero ara que vós me traeu d' un error de ¡.',

pensament, ara que veig que va de veres' i que és
una senyoreta la que m' escriu "a impuls d' una 1
ardorosa passió", yo vos promet passar totes les car- i
tes seguides, segons ordre de fecha, per baix de les .
meues ulleres. Vos demane temps; un plas no molt I
llarg: un plas de quince dies. ¿Vos convé? i
-Senyor Professor-digué la mama de la enamo- i

rada desconeguda-. Penseu que si una mare dona ,1

un pas com el que yo done, és perque d' ell depen
la salut, la vida, potser, d' una filIa. Som família ¡
honorabilíssima... ¡

Feu la descripció de la familia. Honorable, cer- ',1.

tament. Rica. Amb possesions a Castella. Amb iD.>-
mobles a Andalusia. Amb bastants interessos a l' ¡
estranger. No vos diré més, estimat Deixeble, per- ¡
que una sola paraula impensada podria descobrir- l.

vos a la jove i la seua mama. ,
-Senyora-vaig respondre-. No puc fer més en 1"

favor de la salut de la vostra filla. Comprengau que
la desconec. Que he de saber els seus pensaments i

i que he de decidir. Així com així, un home no 'pot !'::

comprometre's al casament. Yo tinc els meus· que-
fers, els meus estudis, la meua catedra. Pero vos i.

assegure que si la proposició me convé farem el ca- ;
¡ sament ben pronte. Pero necessite, al menys, quince
! dies per a llegir les cartes i per a meditar. ¿ Es amal-'
~ _ _ _ .._ _ _ 24 _- _ _ __.._._..:
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! ble la vostra filIa? ¿ Es simpatica? ¿ Es bonica o,
j" al menys, té una cara sanitosa, proporcionada? ¿ Es

esbelta o, al menys, no esta contrafeta? ¿Té els
! cinc sentits? ¿Es entenimentada? ¿ Sap cuinar? ¿Té
i idea de la economia domestica? ¿ Cuants idiome~

! poseix? ¿Té idea, encara que elemental, de l' im
portancia de l' Historia? ¿ Quin és el seu historiador
preferit? ¿ Estima els estudis historics per mono
grafies o bé creu en l' eficacia de l' animalitat d' un
César Cantú?

Podeu compendre que yo no em podia esposar
amb una dona cualsevol. Ella me podria enganyar
amb un atre i yo ni me queixaria. Pel'que hi ha coses
que dos homens no poden acabal'-se mai per més
afa que siga posat, per més ímpetu que es deseno.
rolle. Pero una mica de discussió sobre les injus- '1
ticies de Torquemada podrien produir la rotura de 11

la nostra llasada canonica. Yo és que prenia l' as-
sunte tan a-]' americana com era conV'enient als meus I
interessos.

1 la mama respongué l' enquesta admirablement.
Perque no soIs reunia les condicions que yo esti
pulava, ans atres més, totes molt replenes de virtut
i conforme a les meues idees político-religioses. Vaig
pensar, seríosament, que soIs una dona com ella po
dría trencar el meu celibato Una atra condició li
vaig proposar.

Puix que l' amor de mare no cegava la senyora
podien enviar-me una fotografia de la semipromesa.
Davant de la seua efigie determinaría el si o el no. i
Així, tal com oiu. El si o el no, coro si yo fora la r
dama i com si l' enamorada desconeguda fora el l'
jove per al cual una mare demana la ma en sessió
protocolaria. l.

No cal que vos diga que la foto la vaig rebre I~

als dos dies. ¡Hermosa jove! i Quin eixemplar per a
la reproducció!

I No vaig llegir, naturalment, les cartes. Estava
i i..·..·..·· ···..··· ·..· ·..·.. 25 ·· · .



capficat en ordenar uns documents, en ac1arir unes
notes sobre el fals casament deIs Reis Catalics i i

no podia disposar uns minuts als meus amors. Per 1
atre costat seguia creent que eren els estudiants !
els que, agosarats, seguien la broma iniciada per ¡

correspondencia. j Alegria de la joventut! i Felici- 11,'
tats de la jovenesa! La facecia que yo pressentia
no em produia dolor. Yo, al donar les explicacions ¡
de la catedra, no sabia amag;ar als alumnes la pos- .
sibilitat del meu casament. Ells pensaven que yo 1
tenia expansions d' enamorat, i yo pensava que I
eren ells mateixa els que estiraven e1s cordells de i

la farsa. j
Un historiador que siga protagonista d' una aven- i

tura, ve obligat a referir-la amb la més absoluta ve- 1
racitat. Les coses, estimat DeiX1eble, varen anar ¡
així: !

Torna la dama a per la resposta. :
-Senyora-vaig' dir, pensant en els estudiants-, '

estic disposat a casar-me amb la vostra filIa. Les 1"

seues paraules me satisfan; la seua fotografía me
fa pressentir una muller com les que yo no he !
arribat a somniar. La vostra actitud de mare pru.- !
dentíssima és asseguransa de que amb tota llibertat i.'

podem tractar. ¿Amb quin dot deixareu casar a la ,
vostra fiIla? i

Esperava que protestaría davant aquesta cínica j
actitud meua. 1 no. Ho tenia calculat ya. Parla de i
finques, de rendes, de divises estrangeres-: dalars, . ¡
pessos. francs ... La dotava en passa de trescents 1,'

mil duros. No era poe, pensí. Els estudiants eren ,
espléndits i rumbejaven la riquesa. Pero havia que ¡,
pl'ovar-ho. !
-Senyora-vaig dir-li-no tinc temps lliure per a l.

poder dedicar-me a aquestes minúcies de l' apara- !:

ment d' una casa. Ho deixe al vostre caneco Neces'" ,
site una habitació per als meus llibres. Monteu la +
casa. Yo la voré, i si reunix les condicions que ne.. !
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icessita un matrimoni ben acomodat, que a més té el
marit Professor, podrem passar avant en les nastres
relacions matrimonials.

1 acepta. La mama volia que anara a vare a la
seua filla de carn i ÓSSOS, abans. Es moria d' ánsie
tat per parlar-me. Unes paraules, per poc afectuoses
que m' ixqueren, la calmarien prou. i Estava tan
enamorada~

j Bona seria per als estudiants que yo anara a
tina casa aon pogueren posar en practica la broma
del seu magí! No. Impossible. Que montaren la casa
primer; que gastaren diners, aquelles pessetes que,
segurament, invertien en el joc, vici que allavars s'
apoderava deIs estudiants de la nostra Universitat.
-Senyara-vaig insistir-o Monteu la casa. Yo

vos promet anar a trabar a la vostra filla al saló del
pis que ens destineu per a viure.

Passades unes semanes de respir, torna la dama.
j Per Zeus! j Per Minerva! Ya tenim la casa en dis
posició. Podia anar a vore-Ia aquell mateix dia.
-j Diables d' estudiants! ¿ Quin fill de marqués

potentat teníem a les aules que podia disposar una
cantitat tal de pessetes per a fer una broma dispen
diosa al seu Professor, encara que els mables foren
d' alquiler?

Pensí, per a desfer-me'n, en un disbarat. Era una
foBia aso que se me va acudir. Pero innegablement

, estava a l' altura deIs alegres estudiants.
-Senyora; yo me casaré amb la vostra filla, certa

mento Lo que no assegure és que puga viure amb
ella més d' una nito
-¿ Qué diueu ara ?-interroga espantada la dama,
-¿1 si no m' agrada? No sé com dir-ho per a no

fer-vos eixir la rubor a les galtes ... Vestida és her
mosa, plenament al meu gusto Ya sabeu que els es
posos no sempre s' han de tractar amb els vestits
de passeig ni seria convenient, ni moral. ¿1 si la

, vostra filla no fora una Venus? Soc un home de sana .
j j_ ", _ - - _ _.~ 27 _ _ _ _ _ _~
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, educació estetica. Si ella no fora una bellesa ens j
i hauriem de divorciar després de la primera exposi- i

¡.....:!:' ció E:;at~~~~ensiva la dama. No calgué insistir, ¡,••.,!",

explicar massa l' alcans de la nova proposició. Pro-
testa. Protesta cuant pogué pero yo no deixí de pe-

! dre el meu punt d' intransigencia: posar en un ca- ,
¡ rreró sense eixida als meus faceciosos enemics. El ¡

:

'¡.:,.,,' més espantat, veritablement, era yo. Yo que, com :"':,.,
en Guimera, no havia vist mai, direci:ament, una
dona en camisa demanava la nuditat més perfecta
com a antecedent matrimonial. ¿ Era possible que yo,
cast de tota la vida, fera aquesta proposició in-
decent?

Sobre la meua irrompible castedat s' havien fet
acudits, frasses molestoses per a mi baix els arcs
del c1austre. Per una l1eacció anímica que no em
vaga d' explicar ara yo necessitava dir als inven
tors de les frasses que era o que podia ser tan pe
cador com ells, en pecats de 'la carn especialment.
I així, vaig repetir a la mama de la meua promesa
que podia pensar-se la inconveniencia de la prova.

SJ mare i filla aceptaven la darrera condició que
me ho digueren. Si la dona que havia de ser la meua
muller era, en el vestit de la Justícia, del meu gust,
al següent dia ya podien mullerar-nos. Yo tenia
molts maldecaps i eliminava per davant els que me
pugueren advindre per vies de l' este1:ica del nu fe
mení. Necessita un historiador una cantitat tan gran
de vida placida per a esdevenir home notable que
tot trasbals físic i moral podia posar en perill d'
obscuritat perpetua aquells fets de pobles i persona
ches que per a glories nacionals eren .d' alta con~

veniencia estudiar i divulgar.
La senyora marcha de malhumor. No podia asse

gurar que la seua filla accedira a una prova impú
dica. Era massa 10 que yo demanava a última hora.

. Les atres condicions encara que bastant exigents po- ,
L. _ 28 J
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1 dien sufrir-se. i Eren tan riques! L' última, no. La I
I

seua filla era molt honrada. 1 ademés que ¿ i si no ¡
m' agradava? ¡Quina vergonya! i Quina taca per a !

I la família! Equivalia eixa deshonra a la possessió !
. carnal. :
1 -Esteu equivocada, senyora. Disposeu la prova i
I al vostre antoix. Si ella no és del meu gust no més !
1 ho sabrem, com un secret, nosaltres tres. j Un se- ¡
¡ cret per a un historiador, senyora. ¡
i Marcha escales avall assegurant que no es faria 1
¡ l' exposició venusina. ¡
! '-Son cinc minuts, senyora-li cridava yo abocat !
¡ a la barana-. Cinc minuts és un temps ben curt ¡
1 comparat amb la felicitat eterna que yo oferixc. !
! Creguí que la festa s' acabaria de la següent ma- j
! nera: Els estudiants agafarien una barragana llecha ¡
1 i envellida i ¡allí seran els crits, els avalots i les ria- !

1

, llotes! !
A l' atre dia vaig rebre una targeta que dia te» i

; tualment: ¡
i "Distinguit Professor: Dema a les cinc de la ves- !
1 prada vos esperem. Esteu d' enhorabona." !
¡ 1 a·companyaven la dil'ecció de la casa que fins j
1 aleshores yo ignorava. Me vaig preparar per al bu- ¡
1 reo. Dolsos, f1ors, perfums, botelles envií a la casa !
1 que havia de visitar. j Com se divertirien els estu- ¡
I diants! Prero preparava, també, el meu desquito Havia ¡
1 de. demostrar a la bullicios~ joventut que no me !
i delxava enganyar. Ells podnen ensarronar als pa- j

1

, res i als tutors, pero no al Professor d' Historia. !
-jAh pobrets! Vosaltres sereu els que caUl'eu al ¡

sarró. ¡
I Vaig vestir-me amb la roba de les solemnitats ¡
I academiques.La dispesera es cregué que es ~ea l'I apertura del curs per segona vegada-tanta era la

l
olor de naftalina que rastrejava. i__:=.!;~~!~~E}:;_:~~·~~~~I:e_~~~:~::~~::~:.~j
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1 1
: en punt entrava per el portal de la casa de l' enigma. :i Me va obrir la mama de la desconeguda promesa. I
l

i ¿1 els estudiants? ¡No hi eren! La broma seria des- ..1,

prés, pensí.

I ~,;r~:p:::: ~:mN:::~" 00''', "tim" n,;- I
I Al ser dins de la casa, la senyora, sofocada i I
! avergonyida, roda la c1au del pany i digué tallant ¡,,'

el meu astorament:
--El pany té dos c1aus. Preniu-ne una. Després !

de la prova marchareu sense voler averiguar més. i
1 m' acompanya a vore la casa. i Esplendidament j

amoblada. Ya tenia montat un despaigt-biblioteca ¡
amb veritable gust artístico Taula, llibreries, oma- ¡.
ments, teles, tot era del més pUl' renaiximent espa- ¡

nyol. El dormitori era d' un finíssim estil Luis XV i
que dubte si el mateix monarca francés arriba a 'iconéixer-lo tan perfecte. i A tal punt de perfecció ,
han aplegat els nastres pastichistes! El menjadar ¡
era d' un modernisme esc1atant: aquell modernisme :,i:

alemany que tanta noguera saten feu .treballar en el
món. Pero la fusta d' aquells rnobles era d' una no- !
guera diguem-ne autentica amb olor d' anous i tot, i

no l' atra qué té un coent perfum de ceba i grassa ¡
de cavall bavarés. Vaig vore el cuarto de bany aon 1

una banyera de marbre ya esperava rebre en el seu 1
1
.'

tou la meua 'carpora un poc carregada d' esquena.
Després, el fumo ir que considerí bastant cursi: era
barroc, d' un rococó socarrat per ks cuatre cares. ¡
ITo; aquell salonet hauria d' ésser vestit d' atra ma- I
nera. Me confessa la dama que havien tingut mare I
i filla, els seus dubtes sobre l' estil de l' habitació; i

que uns moments se decantaven per el gatic florit !
i atres per l' arab cordovés. Per fi l' encomanaren !

¡ barroc "per si plaia més a la meua saviduria". 1

!_-_._._.._..~-_ 30 _ J
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! Me prega de quedar-me allí. 1 m' aconsella que ,
j en oir el to~ d' una campaneta a l' atra part del ba- j

;:,,: randat me dignara despenjar una cornucopia de la ::!paret. Hi havia un forat i que aplicara l' ull.
Marcha erta, un fus amb faldes, amb una cara

de pomes agres que donava espanto Aleshores ya
l.: e~tava convensut de que els meus estudiants no te- l.'

, men art ni part en aquesta comedia. Ya estava con~ I

1 vensut, fins 10 més pregon de la meua conciencia, !i que aquella parella de dones obraven de bona fe. I
i. 1 tenia, també, per segur, que en l' habitadó inme- !.

. diata havia una dona despullant-se per a oferir-se ,
nneta, al capricho deIs meus ulls. !

!No, no despenjaria l' espillo Seria una vergonya ¡
per a mi asomar-me a un forat descubridor de les '
més intimes parts humanes. ¿1 era yo qui havia de- I
manat imperiosament la prova visual? ¿1 no es caia ¡
la casa? ; 1 no me maria d' un repent recremat per 1

els propis l'emordiments? ¿1 no baixava un llamp ¡

desde les mans tremoloses de Júpiter per a aterrar- 1,.

me en un segon d' ira olímpica? i Desgraciat de mi
que ya tenia perduda la dignitat, la seriositat pro- :
fessora1, la honorabi1itat! i Ser despreciable, el meu! !
i Cuc desvergonyit! ¡Anima perduda! i Cervell des- !:,

;,:.:, variejat! j Ai de mi!
I-j oh moment !-paret enlla repicava el metan ¡

d' una campaneta en alegre nota unísona. Era l' avis. i
!,:: j E1s tres segons més emocionants de la meua vida! ¡

Ací, el meu cos tremol, la meua anima en flames; i
j. ¿1 alla? ¿1 a l' atra part del tabic? ¿Seria bonica? 1,

¿ Milo? ¿ Gioconda? ¿ Maja de Goya?
1,,:. ¡Oh desgraciat de mi! I

Pero... ¿ i si la visió que m' espera és la d' un ¡
:'.': estudiant? Vestit o despullat, tragic o comic, mofa i

o sarcasme yo volia que hi haguera el gest d' un es- ¡

'! tudiant. EH tenia dret a que yo posara l' ull al forat; ii podia exigir-me' que mirara. No era yo en la casa ¡

L_~_:..~_~~.:.~:~~ ...~..~.~~~.:...~;:a.~: ...~:~.: ...~...:~~~~~.: ..~~~~_~ .....J
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tramoia d' informal!

,

1::,! 1 claví l' u11. l'i i Diable!!
¡ Era una dona recta de carnes, ampla de costats, I
¡ recta d' espal'es. El cabe11 nugat al tos. La pel1 blan- i
¡ quíssima. Estava d' esquena, dreta damunt d' un i
¡ taburet. 1 se movia. Anava voltant poc a poco Ara ¡
! li asomava per baix del bras la corba d' un pit ni 1
¡ poc ni molt. Es girava de cara a mi. No duia tapada 1
1 la fas. Era la Veritat 'pura i magnífica. No mai aques- ¡
i ta deessa matematica se m' havia presentat baix i
luna 11um tan clara, baix una forma tan perfecta, baix l.

una nuditat tan esplendorosa i d~ta11ada. Tenia el !

posat de no recorde quina Venus helena. Ara ya es- 1
tava, del tot, cara a mi. Portava en la ma dreta un !
deIs poms de flor que yo li havia regalat i amb e11 ¡
es cobria, púdica, el sexe i amb l' atra ma i el bras !
en angle tractava d' evitar la visió directa de la I
sina. Tenia l' esguard posat en terra. La fas li gro- i
guejava de vergonya. Els 11avis li tremolaV'en potser i,

d' emoció,' potser de fred. Era jove. Segurament no ,
podia contar els 25 anys. No la vaig conéixer per la 1,.'

foto i ara tampoc la coneixia. Cert que yo no eixia
ni a passeig. Yo més fitava la cara que no el seu .cos ¡

! harmónic i exuberant. j Quina dona! j Quina extra.- ,i

! vagancia! No recordava haver 11egit una semblant
; exposició per amor. i Les dones són el diabJ.e i sem-

I! pre ne tenen una de nova!
" Continuava donant la volta lenta, lentament, per

a que el mirador discret pogués copsar tota la be-
! 11esa corporal. Ara la veia de flanc atra vegada i de

. !:: sobte s' acaba la visió. Es feu la tenebra entorn
de la figura palpitant cuan els meus u11s feen bara-

¡ 11ugues de mareig, cuan les carnes se m' afluixaV'en,¡ cuan la terra s' obria i se me tragava, cuan yo fea
j-_ _ _ 32 ....i
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I uns esforsos enorn'l.es per a ágafar'~tne a la paret ¡
llisa en evitació d' una caiguda... i

...Tots els animalons, totes les figures humanes, !
tots els monstres que m' havien espiat des deIs or- ¡
naments barrocs de la saleta caigueren damunt de i
mi per a esgarrapar-me, ferir-me, matar-me... !

...De les fruites de fusta i de les fruites pintades i
ixqueren uns cucs fosforescents que vingueren a i
rocegar-me les puntes deIs dits... j

... Pit endins, camí del cor, se n' entrava una san- j
grantana amb banyes d' acero A la cua portava un ¡
sarpaset mul1at amb aigua beneita... !

...Vaig oir, clars, els acordes d' una música fu- ¡
neraria... !

Cuan despertí serien les deu del dia següent a ¡
la vesprada de la singular aventura. En la casa no i
havia rastre de persona viva més que el meu. Les i
dones havien fugit, de segur, al vore que yo esta- ¡

1 va desmaiat, caigut en terra - bocaterrós - d' ¡
emoció. :

A l' eixir al carrer, dos deixebles de les meues ¡
classes me veren amb els ulls desencaixats, la roba i
arrugada, el copalta esclafat. ¡

Yo, capbaix, aní a casa i me fiquí, malalt, en el ¡
Hit. i

Mai més tomí a vore a ninguna de les dos dones. 1

No vaig tindre, tampoc, interés en trabarles. Llunt i
I de mi l' idea de casar-me, la seua desaparició, inex- I
I plicable, me feu un gran bé. Potser les dames queda- ¡
lll~ ren defraudades al saber que yo me desmaíava, 1

simplement,. per vore una 'dona nua. ¿ Qué hauria I
I fet yo d' aconseguir aquella jove 'entre els brasos? ,
¡¡Morir-me! No estan fetes les dones per a mi; tan i
1 inútil soc per a resistir un dia de casament. ¡
, • Passats cinc anys d' aquell día, per a mi, ventu- i! rós vaig rebre una tarjeta anonima que fea: I
1 "Senyor Professor: Ya és casada. Vos avise per ¡
! a tranquilitat vostra. Seguireu aíhb un absolut mu- !
1.. 33 ...\



tisme. L' espós és don Fulano de Tal i Tal. i A qué
ha vingut a parar la jove que vos estima de tot
c'or!"

1 aquesta és, estimat Deixeble, la única verídica
narració possible deis meus amors desgraciats. .

~4"""""""'" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

I ¡

i
j
J

I

I
¡

1

I
i
i
¡
¡
!,
!

I
i
1
I
i

í
i
!¡
!
!
!
I ¡
1 _ •• ................................. 34 _.:



r ·········· ··· ···· · ·······..·····..··..···· ¡

i ¡
I ¡
I i

I I
! i
i i
¡ i
! 1

1 " ii ¡

¡ !, ,
¡ ¡
¡ ¡
i !
i j
1 III '
1 !
i !
I eREACIO DE NEGUITS ¡
1 I

1 El Deixeble, que dedica a la contalla tota la seua I
¡ més profunda atenció, serrse a'bandona!r mai 'el ¡
~.:,:' sonrís ~e le~ adfirlmaci0lnsd~ratuites, de les mlludes ::,i.

aprovaclons 1 e s ap au lments sense soro , va
¡ quedar-se fet d' una pedra calentona per lo asom- 1

I brós del cas. '
¡ i Oh aventura deliciosa en atres mans! Mil duros ¡

:

',! donaria per saber qui era la jove enamorada que .1:

arribava al risc de la nuditat per poder-se enmari-
¡ dar amb el Professor que no posseia atre encant ¡
¡ més que el talent, els ulls vius i la barba aleshores j

,
'.::.: negríssima. Mil duros més donaria per conéixer al .•1,

marit de la desconeguda i per tractar-lo i dedicar-li
unes sagetes en plena conversa amical. Segons el

! Deixeble l' home d' aquella bellesa, despullada a !
i Ies retines castes del castíssim catedrátic, estava '¡ en ridícul. Bona en fóra de trobar-lo i medir la sa- 1
1 I
1 _ - 35 - .



tisfacció de l' usdefruit de la dona menyspreada
després d' una exposició del seu cos nu. lEn ridícul,
si senyor! Vaja eixemplar de marit digníssim de
lluir dos banyes aurífiques, exornades amb flors i
cintes, damunt un front hirsut de cretí. Estupendís
sim eixemplar de dona per a viute en una capital
de provincia fent vida matiner~ de beata, de vespra
des yioentines de Paúl i de boquetes de nit en habi
taclons llogades, amb olor de polvos d' arros i de
sabons andalusos. i Ah, quina dona més admirable
per a una conquista de tres dies amb astoraments
fingits i desmais amb un ull obert i una calsa cai
guda! En ridícul, si; en ridícul }' antic estudiant,
potser el company seu d' aula i de tenoriades in
transcendents i de billar i de café cantant. lEn ri
dícul! i Oh si fos amic d' eH i pugués trobar-lo cara
a cara! .
-No, no, estimat Deixeble-va dir amb tata cal

ma el Professor-. No; en ridícul el marit, no. En
tot cas yo, que no puguí resistir la visió directa d'
una estatua de carn rossa.
-¿ Pero no trobaren mai ni a la mare ni la filla ?

interroga apassionat el Deixeble.
-Mai més. Crec que marcharen a l' estranger.

Després les vaig oblidar. Ya saben que per a tindre
la felicitat m' embolique .en l' amnesia.
-Amnesia relativa la vostra, Professor.
-Certament. Devegades provoque la memoria no

més per castigar-me. Així ha estat ara. Es la peni
tencia que me pose per haver fet aquella acció con..
tra la castedat.

Pero el Deixeble no obstant constar-li que havia
passat un grapat d' anys tenia la ilusió de trabar
algun dia la dona que, segons ell, per un fútil ca
pricho d' enamorada s' havia despullat davant d'
un home.

1 seguí l' inquisició.
-¿Aon viu avui aquest matrimoni?

r-- -----..-..- -~ -..- -- -----..-
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. Oblideu la meua anecdota. Val més als dos. .
¡ -Al menys me direu el nom de l' estudiant que i

l,!. e~o~ti¡e~~ e~~\~at, oblideu. l,.-¿ Quin any termina ·els estudis universitaris? Si-
gam felisos, Deixeble. Amnesia, ara; amnesia per
a la meua aventura.,

;,:::::,: -¿ Ell era valencia? ¿De quina comarca?
-No m' atormenteu més. No vos atormenteu vós.

No recorde res, ja.

,

.•1,. -¿Res?
-¡No res!

l, El Professor s' alsa del cadiró de pell allargant
li la ma. El despedia. Era tan inoportuna la conver-

! sa com la presencia.
1 -¿ Voleu que me retire,?
I -Fora convenient.
¡ -¿ Per vós?

j
i -P,er mi i per vós.
1 -Així, puix, adéu, Professor.
i -Salut.
l.. El Deixeble es retirava confós. ¿ Per qué el des-

pedía cuasi bruscament? El vell veia en les arrugues¡ del front del jove que UfilES agulles li adolorien l'
: anima. 1 acompanyant-lo fins la porta de les escales! parla fort, amb gestos brucs, amb violentes agi
i tacions de brasos i de mans:
¡ -La dona és una monstruosa obra d' art, pero un
i monstre. Vos les done totes les del món, yo: Habi-
'¡: teu amb elles, si os plau; cohabiteu amb totes si

podeu i teniu tal plaer. ¡Al diantré les dones! No
1 vos fieu mai massa d' una dona. Salut, Deixeble.
lIno vullgau saber res més secret que yo no he tren
!_ cato L' únic que resta en ridícul fon yo. Aquella
: prova era vergonyosa i me vaíg irar contra mi ma-
l teix. Si no me vaig casar amb ella fon perque no
1 vullguí. i Al diable, les dones! Ho sabeu tot, ya.
_i__ _ : 37 _ _i
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i
:::.¡ Aquesta és la veritat de la veritat. Salut, Deixeble.

Yo devia d' haver-me posat la ma a la boca per a
1 no parlar. i Soc vil! Vós en teniu la culpa. He dit
1:, lo bqlue devia callar pero me n' alegre. Salut, Dei-

xe e.¡
¡ -Adeu-va dir el Deixeble per ctecima vegada i
1 ya devallava les escales tot astorat; tot fora d' ell.
¡ Tenia un dubte que l' agitava. ¿ Per qué el Professor
~. callava els noms? ¿ Seria ell mateix el marit de la
1:: caprichosa bellesa? EH s' havia casat amb una se-

nyoreta rica i hermosa que vivia en la' capital aon
! estudia la carrera. Fea poc que tornava d' un llarg
¡ viache d' anys per l' estranger. Era riquíssima. Te-
¡ nia possessions en l' Argentina, fjnques en Anglate-
l., rra i Fransa, accions de petrolis i ferros en els Es-
1 tats Units de Nordamerica... Era una apassionada
¡ de l' Historia, pero ni mai va nomenar al Professor
1 Barbaflorida ni en la biblioteca guardava cap obra
1 g' ell ... La seua mama política ya difunta, senyora
¡ amant de les gosadies La gosseta d' aigües que
: tenia dissecada al saló El seu despaig del més
1 PUl" renaiximent espanyol...' ¡Cristo! ¿Amb· quina
. dona s' havia casat? Pero no; era impossible. La! seua senyora era molt honorable i d' una virtut tan
¡ manifesta que ni en la vida pasada cabia el fil d'
! un dubte. i Farsant! El Professor havia mentit. L'
¡ aventura es descabdella de la manera que els estu-I diants havien referit: "Barbaflorida perseguia a una¡ senyoreta de la localitat. Els germans d' ella, estu..
i diants, i els amics, estudiants també, el portaren
1 enganyat a una casa de mala nota aon creia que
, trobaria a la jove que desichava. ¡Allí fon ella! ElI mantejaren; l' apalissaren; l' ompliren de blaúres
'.: i a la matinada el tragueren al carrer ferit, tot brut
1: de sang". j Eixa era la veritat, eixa! i Havia mentit

el vell Barbaflorida! j Farsant! ¡Vengatiu! ¡Mal
1 home! Avui havia trobat a un exalumne i amb ellI volia vengar-se deIs estudiants que el maltractaren. 1
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¿Quina culpa tenia el Deixeble que li fea una visita
i de cumpliment? j Mal home, si, perque havia volgut ¡
¡ fabricar una ombra verinosa que poguera envenenar !
¡ la seua felicitat matrimonial! ¡
1 Retorna escales amunt. El Professor encara es- I
¡ tava afermat a la barana g·esticulant com un foIl. 1
¡ -¿ Vós coneixeu la meua senyora ?-li especta el i
~ Deixeble desde la distancia de sis graons. '

1
: -Yo sac el Professor amnesic-crida el vell agi- I
¡ tant la veu de les abundoses barbes-o Creix i re- ¡
! produi~-te. Passaran el segles i deIs teus lloms ei- 1
i xira el President de la República. ¡

¡:,í -¿ Com es diu la meua esposa ?-preguntava plens 1
els ulls i ds punys de rabia. ¡

í -Diu el pl'averbi: "L' home se fartara del bé deIs 1
j

.

1:, fruits de la seua boca". "En apinió del neci no més ',i

és dret el seu camí: pero el que obedix els consells
! és un savi ... " I
, -Esta foll arrematat-digué el Deixeb1e. I girant- .
! se-li d' esquena desaparegué per el caragol de l' ¡
1 escala. ¡
, i

.¡ PRE-FINAL ¡
¡ Ix al carrero Va tambalejant-se. El sol de la ves- ¡
i prada li fa mal als ulls. Les idees 1i fan mal al cer- !
¡ vello Esta saturat d' incoherencies, de guspires de 1! follia, de puntes de paradoxa. Li roda el cap. !
i Cuan 'aplega a casa diu a l' esposa que ha vist 1

j al Professor Barbaflarida. Ella mira a l' home i son- ¡
1,: riu :~c:~~~~'ta tocat de l' ala ?-pregunta. I
j -¿Tu el coneixes? :.1

i -Si-respon l' esposa apretant-se el car entre les
! dents. i
l.:: -¿ Desde fadrina? '!'

-Si-diu alarmada.

I -Es que m' ha contat cóm va vore una jave sense 1",',

camisa.
-_ __ _ ..- _ ' 39 _ .._.



ACABAMENT

Posa tota l' atencíó en l' efecte que ha de pro
duir l' escopetada. Ella es limita, freda, a comentar:
-Tots els homens són iguals. S' alaben d' aquelles

coses que haurien de callar.
_j Inocent! j La seua esposa era inocent! Eixa res

posta ho demostrava, i els ulls serens i el sonrís
amorós. j Inocent! ¿ Cóm havia pogut dubtar de la
seua virtut? j Amb els diners que posseia!

No obstant la tal seguretat se fica 'al llit. No se
troba bé. Té cansades les fines tres de l' anima i uns
ferros roents li foraden els polsos. Passa una hora
i dorm com un angel.

Cuan l' esposa entra al dormitori Uuis XV es
guarda al marit roncant i pensa:
-¿ Quins cocktails intelectuals me l' hauran ma

rejat?

En retornar el Professor a la seua capsa de pan
ses repleta de llibres esclafix a riure fins que les
l1agrimes mullen els vidres de les ulleres. Seguida
ment busca la carpeta encapsalada "Memories d' un
amnesic" i escriu en la primera pagina en blanc:

"M' ha visitat don Esteve Pérez-González y Me
néndez, ex-alumne. Casat amb donya Maria Beren
guer de Valdivia San Martin, de grata memoria es
tética. (Vide pago 437 i seg;üents). Li he donat uns
consells després d' unes disquisicicns filosofíques.
Com de costum, no aprofitara l' ensenyansa. Viu
felís.

A vui 25 de juny de· 1930."
Tanca el cuadern exclamant:

-Yo també tenia dret a comportar-me així.
1 encengué una pipa.
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I 1,r" Piern~ y~r~o~ ~ ~I~i~ ~ alu· I
. minio: su p:so, un kilo; resistencia, ~¡::,

150 kilos

'------' TORCEDURAS DEL CUERPO ¡
Aparatos para la corrección del mal de Pott, excoliesis I
parálisis, tumores blancos, pies planos, equinos barllB y .

toda clase de torceduras del cuerpo, pies y manos. I
:

AParat~!~~~.~~p~~5para .la '<l'./ [((:--- !
contenslOn y curanon de las hprnUls :,::.X (""'Í0 t
en hombres, mujer(s y niños, en plazo .:.t:~:: t .
~~j::ta:~:I~::~~I:Se(:~~I;~ l~:t~~l:~u~as "':;j¡T l

mnite natálogo rientlflw e i1nstrado I
. Plaza N. de San Vicente, núm. 1, bajo - VALENCiA ¡
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i Begau sempre
t
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I

I ORANGE CHUSH
1
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I Junt al Port: El millor punt del Grau pera 1
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L._ __ _ _}
¡_.__ __ _ _ : 1
I :
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i ALACANT.-Manuel Asín.-SanFernando,32 ¡
, 1

,
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i
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I NOSTRA NOVELA 1
i I
1 Ii Vol arrivar a les tendres mana I
: ,
¡ 1
1 de tots els chiquets per a que, dende i
¡ ;
¡ mE:nuts, s' aficionen a llegir en valen-

'

1,. cia.

1
!
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NOSTRA NOVELA. i
í

1
:

Prepara una edició popular de. I
cuentos per a infants, per a difundir- ,;.;

los per totes les escoles. Sembrar en

la escola valenciania, es recollir des- I
i

prés bons valencians. 1
!¡
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Telefón 1365S

. '

Don Comodó:

¡Que no sap aon comprar bons

matalapsI...

Vinga a ma casa

que quedará satisfet

y no se li 01vide per~¡rnruClf!rro:--~

Uirilo A..morós, S
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