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A Delfí Dalmau Gener 
"Quan l'esperit impur d'ull home, 

I 
~ . 

~ fJtw:19 • . n!,,, 9'r~ ",,.,...,.,1 N~. · / 

no trooo1nt.ne, diu: Tornaré à la 
meua casa d'on he eixit. I quan hi 
arriba la troba neta i abandonada." 

"Aleshores se'n va, i pren amb ell 
altres set esperits pitjors que eLL i, 
l'ntront, hi habiten. I les .darreries 
d'aquell home són pitjors que els co
mençaments." 
. Sant Lluc . Evangeli C. XI v. 
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INIClAL 

" Hali" d' un xalet en un ba'lrteari cie munta
nya. Quatre cames de - fadrina ènfundades de 
mel. T res camises de cavaller, blanques_ U na 
barba. cerrada, de Mestre d'Escola . Sis cigar
retes de tabac ha,y à . U na cockta:ilera. Vasos ... 

En primer terme, un pot d'inqlfietud burgesa 
.i un somriure de mitjana sa.tisfacció. 

IEn segon terme, la divergència de la carre
tera. Per la carretera 's 'allunya un gitano de t 8 
anys, menant, amb una canya agònica] tres 
oques en columna. 

Com a teló de fons, el soroll de. la bomba que 
puja aigua als dipòsits de la Yil.Jeta. 

II 

;La Maria té, pintat en la peM de I~ ~ujXa dre
ta, un cor envermellit. Es palpa el t or i diu : 
-Aquesta nit tindré por. Tres oques seguides 
d 'un gitan o. és de mal averany. 

III 

L'Antònia té, pintada en la peli de' la gaJta 
esquerra, una boca entreoberta. Els seus llavis 
naturals són pintats de verd . però els artificials 
són morats. L'Antònia' té un bon gust: deixar-se 
besar pels amics. Vol , però, besades esterilitza
des. I per aixÒ s 'ha inven(at els llavis càlids de 
la galta. I diu: ~Si el gitano entrava en la 
vil·la digueu-H on dorc. Només li exigiria una 
c~sa: que abans s'afaités. 

IV 

El ,Miquel té els ulls fits a la ,camalliga de la 
-Maria. 

L'Enric té el nas ben a prop de la galta de 
l'Antònia. 

El Josep té dins el cervell les tecles:.de la 
qu,ina d 'escriUre que atacaria en redactar 
citació amorosa nocturna,. Desitja I~ Mari~ • 
no escriurà la lletra que hauria de deix2\r en 
bús tia de l'escot de l'estimada . 

r-
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li ----'------- -K~L~est;e d'Escola t: una fio' de mofa ent'~ 
les d~nts. Sense deixar; caure la seva flor de mo-

!!l o fa,dlU: ~ Jo també tinc por als.gitanos. 
~ : rots riuen. forçats, manco la Maria. 
""" Se~ueix el Mestre d'Escola: -He llegit que 
~ un ~Jtan.o ha declarat que per 'dues pessetes as· 

sassmana una mon.'a novícia' 
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'La Maria:-deixà de palpar~se el cor i diu: 
-És natural. Un gi!ano és una mala persona. 

:. ~1. .. ~igl1el: .,- rò~ s..i.iuilillJ..a_ i " ~'pra" 
és: J3 una persona decent. 

L'lEnric: -També és decent un gitano "to-

I 
I 

rero". '. ' 
El Jos.ep: 'els gitanos artistes. són per· 

.... "' • .do ........ .., qpe 'hO hi ha gi
ta(;P!ll'Iuictables, 'si no és en 

la flor de mofa, 

sones 
L'Antòni 

tanes artï 
"déshabil 

Sense 
diu el 

Mestre t gitano de qui par-
lem, l'any at també y;ingué amb les oques 
que ara m,ena. Es possible que haja donat la 
volta al món. 
. La Maria: -Fent què? 

El Mestre: -Fent què? Fent passejar les' tres 
oques. 

Ca Maria: -Quines oques? 
ÈJ' Mestre: -Les.de la Llibertat, la Igualtat i 

la Fraternit~ No poden ésser d'altres. 
El Jos~ . ~~o ens interessen. Som dempcra· 

l 
tes. ' :" , ' 

El Mestre: ~Educats als jesuïtes. 
L'Enric: -...... 1 què? , : .. 
El Mestre: -Ah, no' res. , Que els gitanos "n 

". 

~ I 
¡: i , I 
en 
< 
~ 

::g 

els únics que pradiqu~n la Llibertat, la Igl\ at 

i lar: Fraternitat. 
El Miquel: -1 què? . 
El Mestre: -Que és un engany. Així no tre-

ballen! . , . 
El Josep: -Que els governs els facin " tr~-

ballar. 1 
El Mestre: -No cal. Ja els fan treballaT els 

senyorets, de tant en , tallt. Es fan artistes. ' 

L 
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El Josep : -"-Sempre ho paguen e s Jesuïtes i 
els senyorets. La bomb3J de Morral.. La mort 
de Ferrer. .. L'assassinat de Canalejas ... El bar· 
ranc d"'EI lobo" ... Les dictadureS, .. 

El Mestre: -I el naixement dels mateixos se
nyorets. No ' esteu mal informats . Més abans de 
tot a·ixò, ho' pagava "La Mano Negra" andalu
sa. Ara s'ho comparteixen els jesuïtes. els co· 
munistes i els snobs. 

La Maria: - ·T què hi ha de veritat, senyor 
Mestre? 

El Mestre: -ne veritat , o de real, sèn.yoreta? 
Són conceptes prou diferents; de vegades són 
oposats. 

l 'Antònia: -I què hi ha de real? 
El Mestre: - Les realitats d'un sol fet són di-

verses. 1ftnúmeres. .. 
La Maria: ---,Com els jesuïtes, Qj? . 
El Mestre: -Sí, senyoreta ; con ~ls. i uïtes. 
El Josep : - Visca els jesuïtes! 
El Miquel: -No, els jesuïtes, n(l. Les gita-

nes! 

VI 

L'Antònia : -Fes-me una besada, Miquel . 
Es posaren¡a beure i a fumar. ,El Mestre d' Es

cola s'envermellia de vergonya. 'alçà, prengué 
el ba·rret r eixí de l'habttació. 

Va anar .a jeure sota una acàcia. Havia ben 
dinat. I s'adormí. I somnià. 
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CORPUS DE L'AUCA 

- --
La foguera cou l'arròs entre el rogle de la tri

bu de gitanos i el cano, AI cel hi ha tantes ore· 
netes que el sol fuig de l'eixam de fletxes en 
vol. Sota un arbre proper hi ha un jove, boca 
enlaire; somnian't la mitja lluna de Romania. Da
munt del seu ventre descansa el cap d'un ca 
ple de ma·tadures, Una joveneta assaja una tre
molor de dansa. Dels cimals de l'arbre cau a, ter· f 

ra la palla d'un niu de verderols . 

11 

El vent del mIgdia fa cantar tota fulla de 
l'arbre. Dorm la tribu a l'ombra i els ossos del 
dinar dormen al sol. Les formigues tornen al 
çau sense una mala molla de pa a la boca. La 
fòrmiga-mare les ha. de remorar i per això elles 
porten les peticions ,de perdó sota l'aixella. 
~'-

III 
Un ganivet d'Albacete s 'arrepenja en una gra

va que té la forma i el tamany d'un ronyó mas
culí. L'airet s'afila al tall de l'acer brunyit per 
a les entranyes elJemigues d'un tricorni 

IV 
Tres homes adormits sota tres negríssimes 

cahelleres llargues. Tres rínxols, guarneixen tres 
frontals de coure. 

V 
femenina estova el cor.~.r~tge del 

VI 
AI cel hi ha un ull desdibuixat. Dins la '~etina 

hi ha u·it ~,,>~angle. Dins el triangle una coloma 
en posat d"Esper:it Sant. D·jns la coloma pul~ulen 
les ~otze campanades d 'un rellotge sevillà, En
trexoquen i formen un pomell de violes de ca
baret parisenc, 
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VII r I 
s'ou. clar : la sirena del paquebot que ara surt 

del port de C~lcuta; el renegar d·un sac·erel ot 
copte; el sospir de totes les ve rges que ten en 
venut l'amor en la Boca de Buenos Aires. S 'ou 
també: el trepidar de totes les taul es de tre~ 
peus de tots els espiritistes cl el món. I un crit 
d'esglai: el d 'una oreneta ·que s'ha enfilat a la 
llengua el fib ló d' un mosqu it. 

vnr 
La puntada de peu cI ' un tricorni desperta els 

gitanos. 

IX 
Els gi tanos, cap cot, seguits del tricorn i, pas

sen el pont cie la rambla. Endarrera, han restat 
les bales dels ulls de les g'itanes que ametrallen 
el tr icorni. 

X 
La sang nò ilr'ribarà a la rambla però els mi · 

ralls de la barberia pobletana s 'omplin de .jura
ments. Les maquinetes de segar cabe\1s pugen fi 
baixen pels cranis rostits al sol i els quadron 
del pis cie la barber ia floreixen caragols d 'a tza-

beja. 

XI 

Riu , envalentonat. el tricorni. El barberol 
agrana els rínxols i els gitanos, camí dels carro 
de la tribu) exclamen: 
. -Ens han tallat el pèl! Ens han tallat el pèl ! 

,xa 
Les gitanes esquincen la roba. Perquè tin'

dran abstinència sexual. Cada · dia, però, crei
xerà el pèl un miHímetre. En passar la qua· 
resma, els cab~l1s faran nouS rínxols damunt els 
frontals i I ~s dones podran quedar, de be\1 nou, 

embarassade.s. 

I 
~-::;e::'Jijij&ii;~iW¡mií 

XIII 
El tricorni encara riu l'anècdota 

augmentarà en tres individus. 

la tri bu 

. . , ---- .. .'---_ .\ 
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El magraner 
I 

Primerament hi havia un card i ara hi ha un 
magraner. Entre les branques del magraner hi 
havia una constel·lació d'estrelles vermelles. Ara 
hi ha una consteJ.lacj6 de magranes. 

11 
Ha eixit la: Huna arran la muntanya. vestida 

de bosc. El pastoret del sarró de les corfes de 
nous p ren la lluna sota el braç i, a pessics, ne 
pren prou més de la meitat. 

III 
El pastoret va a la bassa del molí i fa anar 

les corfes de , nous com vaixells de pirateria. 
Cada vaixell té per vela un pessic de !luna. 

Hi ha vora el molí un rossinyol que tanca i 
obri a son gust l'aixeta del seu cant. 

El pastoret posa els llavis al fus de la lluna 
i competeix amb el rossinyol. AI reclam ix la 
molinereta tota enfarinada de lluna. 

-Eres tu, Aureli? 
-Jo sóc, Marilena. 
Naveguen les barques de nous. Un pollastre 

clava en la , sed.a de la nit les, quatre agulles del 
seu cant primerenc . 

IV 
-Besa'm tu primer. 
-No; primer, tu. 
- Si no em beses tu. no et beso jo. 

V 
El pastoret. amb Ja lluna sota el braç i amb 

els lJavis enfaninats o besades~ puja al magraner. 
CulJ a cops d'astral de lI1,lna unes màgranes. 
Quan té la faixa plena de magranes ... 
I VI ; 

... passen el gitanos per sota el magraner. Un 
d'ells mena tres oques en columna. Un àltre es 
palpa el pèl en creixença. Un altre aplega de 
terra les magranes. 
~Mira~diu-tres bombes. Una per als tri

cornis; una per al Paoa. i una per a Stalin. 
, -On les guardarem? 

-Les posarem al coll de les oques. 
Ara les tres oques tenen uns cascavells que 

dringuen robins autèntics. 
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Del magraner ha. ~pat unà magrana. S'in

fla. Es torna una corofta reial. Es fa més gran, 
la corona. Ara és la cotona d'Anfòs Darrer. Es 
tota g-uarnida de ·robins. I e,s torna una faç mi
lit;¡ritzadà~ En rodat per terlra va vora la bassa 
del molí. l ·es mira en l'es~lT dè ' les aig-ües. I 
veu la fa, del general Hindenburg ' asomada a 
13 fin f' str3 del seu oalau. -

Map"rana i general ~01TJrillen , satisfets, alhora. 
VIII 

El pastoret ascl a' els cimals del m ~p'r? ner. En 
baixar a terra veu aue h;¡ !\scJat els hr;¡ cos ,Ie 
J!\ molin ereta. Les cames de la mo1in p. r l;' ta . Els 
pits de I , moJinereta . Ha deix;¡f. nerò. intacte 
J'escanul,:¡ri òe la Marp cie Déu neJ C;¡rme q Uè 

sot!\ la pell duu la "M~a desnuda". de Goya. 
IX 

Una gitana riu. Riu perauè ha intuït (lt1~ el 
tricorni es ~rata el can npr la ronv.:¡ O'1 P li em
peJt~ <lmb una maledicciñ onorhmíssima. 

La lluna ha escapat al cel. Hi h;:¡ un ú' afarr6 
Nif' 1") l or.:¡ dins l'ombra d'un.:! muntanya vestida 
df' lluna. '. 

t ps tres oques del ~ itano assa gen un hi111n e 
natriòtic. 

X 
FJor~ix. novament. el magraner. Hi ha una 

constel·laci6 sembJant a .. enganxada als ci
mals . Les ungles npl vpnt polsen una ,:¡"tig-a 
canc6 nélnoJitana a Ips cordes de la constel·1aci6. 

La moJinereta pl()ra rlerauè encara no floreix 
al seu ventre ' a !F' elels seus amors: nerò el 
pastoret p enumera les sega1lletes de la rabera 
011 0 ~"arda. 

y.. XI 
·Passa · una estrelta en fuga: un queixal escopit 

per l'Ossa MaJor. . 
XTT 

Comença, a eixir el So!. Els guants de l'escut 
nacional de Ja República Arg-entina es desinflen 
a noc a poc i el nellroia elel dòlar auri solM es 
trau una oloma del cap ner escarbotar-se les 
dents. Ouè ha esconit? Sacco i Vanzetti. . 

Tot eJ proletariat del món s'ha tornat esco
pidera. 

! ' 
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XIII 

El gitano de Je!; ooues es distreu oassant el i 
rosari. Sembla Mip'upl Unamuno qU:¡J1 recorda ~ , ,.. .... 
el rosari de; versos dpl "'Cristn de Velazquez" . S ,:;,) 

XIV ;:O 

El Sol s'ha meni;¡t le~ e!;trelles. bada- les ro
ques de Castella. tosta la pell d~ls gitanos en 
camí i pinta el blat d'un to ', de~mel de romer. 

XV 
Els pits de les,'gitanes de Ja tr,ibu comencen a 

dormir sobre els ventres inflats de vida. 
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La caverna del troglodites 
I . .' 

t:n . 
I 
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I 
Platja en Primavera . La mar és sembrada 

d'ones petites que floreixen mitges llunes d'es
cuma. 

Ve el gitano que mena les tres oques en co
lumna. Cada oca llueix al coll un cascavell de 
robins que dringuen. 

1:---_,_ . ___ .... 1 

Ve Maria -amb el cor a la cuixa-o Descor· 
da el barnús que la cobreix. ~ <j 

11 l' I 
Ve Antònia -amb els llavis a la 2'alta-. ~ , ~ , ~ ¡} I ~ 

Deixa caure a l'aigua el seu barnú,s. ?" r' 
El gitano seu a la sorra. Té, cames obertes, -< 

les oques en fila. Són un piano. Quan estiral les . ~. 
cues dels animals aquests inventen una nota har- I b. 9' 
mònica. La mar posa, a més a més, un teló de J~--- ~ ., 
notes greus. T ot pl egat és un ".ra ~z ", _ _ _~ ~ tz:; 

- - nan a¡ 1 n oma s 'agafen i danse l1 al compàs I .z ~;;;,~ 
de la músj.ca. S'han 'encàixat amb frontisses de 1 ? r;!! 
rialles. : . I :\ j ~ 

11 . ~. z 
~ '. el Ve ulI-~Jesuïta amb els Evangelis oberts: Es fi> 

puja les ulleres al front per contemplar aquest ' t:"' 
monstre t'tè quatre potes que ' per un costat té I 

la pell a qua-drets i per l' altre la. té a faixes viro
lades. 

Ve un llop de mar que fuma amb l'antiga 
pipa holqndesa i observa aquest animalot de 
quatre pQtes que dansa vora Iai mar: 

Ve un jove carrabiner. Destria la Maria de 
l'Antònia. Les pren pel braç i les a.l\unya un'a 
mica d~1 jesuïtal i del mariner. Es trau del pit 
una botella de "wiski" ... Les invita a beure. 

I mentre beuen elles, el carrabiner es descor
da l'uniforme amb intencions ben amoroses . 

Ve el nostre antic, amic el Professor Barbaflo
rida . Co1'l1 sempre, ve amb un lIiore sota- el 
braç. 

In 
Maria i Antònia fugen" è~rr-era:pedestre, plat

ja enllà. Les segueix el carfabi!'ter, qui és ara 
un per,digot ansiant 'la perdiu que reclama. 'El 
segueix el llop de mar que és ' ara un tauró que 
ol uns trossos de carn en putrefacció. Els se
gueix el jesuïta. Però es repensa i espera que Ics 
jovenete . cobeJades donen la volta al món. 
Les ag~~aria i les tombaria dins aquella ~arca 
que dorm de costat uns metres més enllà... ' 

-Ncrfé d' un dia el meu triomf -diu-o Cal 
saber esperar. 

... 



Maria ,i Antònia corren i riuen. Es fan petites 
tant com s'allunyen del Professor Barbaflorida, 
immutable a tot, ~ectacle amorós. . 

Passa un aeroplà! El carrabiner que creu en 
Déu esguardar les altures i perd el rastre de les 
joves en fuga. El vell mariner segueix la per·· 
secudó. No é~ home que abandona un mal pen-
sament. ,. . 

El jestflla, ' as!¡egut, espera i espera,-rà. 
El Profe~~or ' Barbaflorida no comprèn què 

persegueix el llop de .mar . . ' ". 

• . . V 
Maria i Antònia corren i riuen la facècia. De 

la llunyania s'acosta una muntanya. Corren més 
i riuen més. En ésser a la muntanya troben el 
gitano ~ les oques. 

-On som, gitanet?-diuen. 
-Som ~respon- vora la cavernà .~ets· tro-

glodites. Veniu amb mi. ~ 
T les porta al peu de la, muntanya. A Itt ma

teixa boca de la cavema. On és el Rèl. . 
;VI 

El Rei dels. Troglodites pren Maria i Antònia, 
els tr.ell ls "mail1ots" ,. s conduei~f...lLSala 
del Tron. Hi és la seny03i Regina lIegmITa Si· 
blia dels protestants. Hi ha un IJlit vora el Tron. 
En voler ficar les dues joves alhora sobre el 
llit, la Regina prote&.t.a .amb paraules de la Bí-
blia. . '. 'I 

No es :Conté el Rei per això i la setM·.Utat 
es manifesta als ulls !de fes tres dones. 

Maria :i Antònia riuen. El Rei, 
no sap per quina jove començar. 
cata:1à en cas semblant, tant li agra~a; 
com la bruna. ., 

j VII ~, 

. Paisatge del Reialme troglodita. . 
. El troglodites, plomes al cap, bui a la 

cuixa icfàrc a l e ~ mans. fan un curs-d'es;x>t;t en 
honor ~ Maria i Antònia. les nove$ c6n<'úbines 
del Rei.~ - .-

¡;r~i=-~' -: .¡ }-Tom ha soltat en J'aire el df~(! ~de la lluna. 
~ui hi posarà la primera fletxa serà el guanya.
dor de la joia. 
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Un tro!'!lodita : -Es difícil d'encertar la lluna. 
Un ?Itre : - ro he contractat oinc avions per

què m'esoanten la lluna cap a) meu costat. 
Un altr~: - ro he contractat amb el Rei el 

títol rl ~ campió. Aquell ha contractat Sa!!itari 
perouè ~I suh,c;titvïyc;J rl',amaQ"at. Es ' inútit' Seré 
jo el g-uanvador. La nrimera fletxa que reba la 
lluna, el Rei me l'atribuirà. 

Un altre: -Això és injust. 
-Però seré jo el campió. 
Un altre: -Ho denunciaré. 
~Es inútil . tot. Ho he contractat personal

ment amb eJ Rei. 
Un altre: -f què us costa? 
-Prestar al Rei Ja meua esposa durant tres 

nite; se!!uides. 

Un cor de troglodites: ~Home! Haver-ho dit 
abans! - . _ 

IX 
Hi ha un vol de sa!!etes en l'aire . .ta llum de 

la lluna difícilm ent es filtra ,? través dels ferros 
brunzidors. 

C;¡n sa'!!eta no encertA la lluna . Baixen a terra 
afu;¡des. C;J uen totes dins un barranc pròxim . 
En tocar terra cana sa!!eta es torna un fe'ixista 
mussoJinià. Anrnfitp. n l'ocasil) dp trobar-se junts 
i ceJebrp. n un Congrés per continuar ' salvant la 
pàtria JJur. 

x 
El Rei dols tro!!lndit~e; es reholca en el llit 

rle vora el Tron amb l'esposa del c;¡mpió. qui . 
és nomenat Se!!on TroO'Iodita del Reialme. 

XI 
El gitano que men a, les oques en columna fa 

la seua via cap a Llevant. Una ruer.a. incom
mensudble de comunistes segueix el gitano. Ma
ria i Antònia segueixen els comunistes. U-a lluna , 
segueix les ex-verges. El sol segueix la lluna. 
El gita,no segueix el Sol... ' 

En aplegar-se tots sota el magraner de VOra 
el molí es veu el pastoret Com es berena a be
s~des '-é\, molinereta embarassa da de set mesos. 
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Àcadèriiia 

Dins l'ombra d'un arbre fullat ~i jesuïta es
pera, encara, el tomb al món de les j,oves que 
cobej.a'. Espera i lIig. ", 

L1ig un graciós 'llibret de poemes religiosos. 
Un d'ells fa així: 

11 

Jo 
no 
sé 
si 
Déu 

ha trobat en mi el fill del somni seu. 
Si 
no 
sóc 

com 
Ell 
em 
vol 

no'm 
da 
el 
cel 
en 
fer 

mon 
vol. 

Ai, Déu meu; 
V'ós que tot ho podeu , 

per què no voleu fer el que fer podeu? 
III 

El jesuïta segueix llegint poemes i de tant en 
tant somriu i es gratà el cap. Heus ací una 
mostra de la seua felicitat, 

IV 
Dins l'ombra espessa del ventre d 'una barca, 

el nostre antic amic, el Professor Barbaflorida, 
té estàblerta una curiosa biblioteca, ,L1ig i espe
ra qu e al cel traguen florida 12s roses cristal
lines dels ~stels. 

'- --- - - ---,---- - - --,------
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V 
L1ig uns paràgrafs de L10rens i Barba. 
" Si les g rans literatures ofereix,en un ,caràcter 

nacional a totes llums, tant en les obres en què 
pren part el poble sencer com en les que són 
degudes a un o pocs intèrprets privil egiats dels 
sentiments comuns, tamb é el pensament fil osòfic 
adquirix un aspecte indígena i forma part' del 
patrimoni iníeHectu a,J de cada poble." 

"Aquest pensament es distingeix dels altres, 
no tan sols per la seua tendència a remuntar-se 
a allò que és més general i elevat. sinó també 
p-: r la seua aspiració a· encloure la universali
tat fJs' ~ers i~din_sar-ie en !a natllra~ íntima 
de taQascun~ d'èITS:-"~ , .......... . -~ .. .. , ' 

Seguh llegint i amb L10rens i Barba conclou 
el Professor que la cultura és un jardí on tar
danament floreix el pensament filosòfic dels in
dividus. 

I diu: 
-Ai, aquest món! Ja es veu ben bé que ara 

comença la seua joventut. 
VI 

Deixa el llibre al prestatge inexistent i pren 
un altre llibre. L'obri i lIig: 

La dona" lliurement, podia emportar-se tots 
"suos paños e suo lecho e sua mula ensellada, 
e enfrenada si la adujo, o si gela dio el marido, 
o si la heredo de otra parte, e et mueble que. 
trajo consigo en casamiento e la l11eitad de 10-
das las ganancias 'que ganaron en uno.'" 

I diu: 
. -Heus ací que aquest "Fur vell de Castella" 

pot esdevenir l'ideal de tots els corcs comunis
tes descreguts de Santa Teresa si els obliguen 
a estar entre el "Quijote" i el "Càntic dels Càn
tics," 

VII 
I pren un altre llibre i lIig: 
"Les vostres dones són els vostres camps: 

cultiveu-les totes quantes vegades vullgueu; 
consagreu-los els vostres cors." 

"Aquell qui repudie ,tres vegades una dona no 
podrà' tornar a prendre-la fins que la dona no 
haJ a passat pel llit d'un altre marit seu que 
així màteix la repudie," 

I llig: 

• ~ ._ J '_' .", "- u .. 
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"No us es tà permès d'am ull erar-vos amb les 
vostres mares, amb les vostres fill es, amb les 
vostres german es, amb les vostres ties. amb les 
vostres nebodes, amb les vostres dides, amb les 
vostres ge rmanes de 'llet. amb les vostres àvies, 
amb les ' fill es de les vostres dones, la custòdia 
de les quals us ha èstat confiada, a no ésser 
que ha.véreu cohahitat amb ;lIurs mares. No us 
amuJ\.erareu amb les vostres nores , ni amb 'dues 
germanes. Però si el crim és ja un fet, el. Se
nyor és indulgent i misericordiós." 

I diu: 
-Qu.anta importància hom dóna a un "però" 

i a un "a no ésser". En veritat és conseqüència 
de la moral de là indulgència i de la miseri
còrdia. 

El Professor Barbaflorida tancà el Korà i 
amagà un somrís. I deixà el llibre sota una 
inexistent cadira de cuir. 

VIII 
I agafa un altre llibre i lIig: 
"Llavors que Déu destruí les ciutats de la 

plana i es recordà Déu d'Abraham i, assolant 
le ciutats que Lot habitava, s 'endugué Lot d 'en
mig de ].a. destrucci ó, se' n pujà Lot de Segor i, 
amb les dues filles, se n'anà a soplujar-se a la . 
muntanya. (No li feia goig romandre a ,Segor.) 
I allí sojornaven, dins una balma, ell i ses dues 
filles, quan diu la més gran a la més petita : 

"-El pare es fa vell i hom no_ hLha.ur~aL 
- món qUI e llS entre, segons és ús arreu de la 

te rra . Si dàvem beure vi àl pare i dorm íem amb 
ell ?, que aix í s rvar íem semença del nost re 
pare." 

" I a la nit d Ol~fen beurefvi a l pa re, i hi ent rà 
la més g ran i d5rmÍ amb son pare . I ell no 
s'·adonà ni del jau re' s ella ni del lIevar·se ella . 
I ve l'endemà que diu la més g ran a la més 
petita : -Jo, vet aquí , a la nit só jagut amb el 
pare; to rnem-li a dar vi aquesta nit, i ,!li entres 
tu i hi jaus i així servarem semença del nos
tre pa re." 

" I també aqueJla ni t donaren beure vi a l pa re 
i hi a nà la més petita i dormí amb e·11. I ell no 
s'adonà ni del j re 's ell a ni del ll evar-se ella. 
I les dues filles e Lot conceberen del pare. I 
la més gra n t ing~é un fill i li. posà .d e nom. M?ab . 

---- I aqu est és pa re dels Moablte.s, f¡~s avU'l. dl~. I. 
la més petità , ta l11 bé ella, tll1gue un fili I J¡ 

:f. posà de nom Bfelnl·AdI11AmÍ. l a9~es t és, fins avui
dia, pare dels i s ' mmon. 

I--=-.~ . . -~--



El -Professor tancà el G ènesi i el rebotà contra 
la paret inexistent de l'habitació. I diu: 

-Aquesta és Ja castedat de la moral de la 
indulgència i de la misericòrdia! 

IX 
I després obri un volum hindú i. J1ig un es pa

raules del "Kama", allà on parla de les diverses 
maneres de besar. 

Unes pàgines més endavant lIig un paràgraf 
de 1"'Ananga-Ranga". 

--.,Pesta de Ilibr·e ! - diu-" Per8 "no abandona 
el volum sinó després de passar els ulls pel 
"Bagharata". 

En deixar-lo al prestatge es renta les mans, 
pudorós. . 

I diu amb puntes d'esglai: 
-Que no sospite -al gú que he llegit porno-

grafia. " 
AlIavores el Professor pren el seu llibre de 

Memòries i escriu: 
"Vivim unà època casta. Mai no ha ha gut més 

moralitat que a~a. El diable de la voluptuositat 
ja no recolza en el sexe. Dues atraccions fe
menines resten, ,encara: l'aigua i el sabó.,si en
tre el feixisme itel comunisme no acaben per fer 
perdre de là memòria l'existència del sabó el 
món es despobrarà." 

X . 
Tots els llibres de la biblioteca del Professor 

Barbaflorida es fonen, es deixaten dins l'amar
gor espiritual de l'ombra de la barca. En passar 
uns minuts no resta sinó un sol llibre que creix 
fins a omplir -el buit que hi hà e~tre la terra i 
les núvol es. El llibre es gira a poc a poc per 
mostrar et llom àuriament i1·lumin~t. Diu : 

_ _ _ o _ ____ ._ 
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I 
"Hali" del xalet del bafnearl de muntanya. Les 

quatre càmes del fadrina enfundades de mel. Les 
tres camises de cavaller, blanques. La barba, 
cerrada, del Mestre d'Escola. Als cendrers, sis 
cigarretes de t~bac havà. IEn primer terme una 
cocktailera, sis vàsos plens de baf snob i una 
ganyota: de malhumor als llavis. En segon .'terme 
la cortina blava del cel retallada de muntanye" 
pelades. 

,La veu de la Mària: -Hem passat l'estona, 
no? ' 

La veu de l'Antòni.a: -U na estona truculen-
ta però saborosa. . 

lLa veu de Miquel: ~Sí; la 'camalliga de Ma
ria em ¡pitjava t3'nt 'el call que he cregut morir 
ofegat. ' 
. lLa. veu d'Enric : -Jo notfaig c.as de truculèn

cies. Tots 'els mossecs de l'Antònia no m'han 
fet sinó pessigolles al dit gros' del peu. 

La veu de Josep: -Jo he estat ben feliç. En 
dir-vos que he estimat molt i fort sense saber 
quL. . 

La veu de Maria : ~No és menester saber rqui 
ha estat el corpus adorat per tu. Els ulls et de- . 
nuncien. 

La veu del Mestre d'Escol a : -;-Sou bons xics. 
Sou fills de l'època. Jo asseguraria que Maria i 
AntònIa hauran família /d'aquesta bacanal. 

Les veus d'Antònia i de Maria: -Oh, no, no. 
No ho vulga Pt\U. T no vingueu amb mals ave-
ranys. I 

La veu del M~stre d'Escola: ~Deixel1l-ho al 
temps. Potser s,i, potser no. Sou joves i segu
rament que practicareu miJ\or. Veig que us pre
serv,eu. Això sempre és un mal. Quan jo era 
jove... •. . 

,La veu dels cinc enfadats: '--'No; histò ries, 
no! Quan vós éreu jove! Aleshores no es sabia 
res de la felicitat de la vida .. .: 
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El Mestre d 'E cola s'avergonyeix per no ha
ver sabut res b de la viçla amorosa i això que 
té deu ilis. t p,ugen els colors a. les galtes, 
d'un ... v . , e gall dindi. Va à,'prqtestar, a 
morafiJl· ,;. P. s paraul prenen un so greu, 
de fus tl àflftà <IJ i fa un es rafall, talmertt.com 
el d'Un .gall dincl enamoràt. 

Tots riuen, sarcàsticament; ell, però, deixa 
escapar dues llàgrimes: 

11 
En l'' 'han'' no hi ha ningú. 
Entra una cambreret<t jove -amb el cervell ple · 

de pardalets, a eplegar el servei. 
ReplegacocktJailera. gots, perfums, cigarre

tes, tres\camalligues, dos mocadors, un pit de la 
Mqria abandonat sobre el piano, una cuixa de 
I~ntònia recolzada a la paret, un mirall-et de 
cavaller, una sa~ata, un tub :1mb restes de co
caïna, un rosari êJe mals pensaments ... 

,La veu' de la cambrereta: ~No cal tant, no. 
Bacons! 

. 'La: Marileòa fa el mateix amb el pastor i nin· 
~ - e:ú no ho coneixeria. Bacons! T això que són 

----~ . senyor·ets de ciutat. 
III 

La veU; dét ·· Mestre ¡jíEscola (en entrar a 
1"'h3,]1") '~ 'L.:.Escolta. xica: has vist una cosa' q ue 
se m'ha perdut ací? . 

Li veu de la cambrereta: -Ací? A vostè? 
La veu del MesJre d'Escola: -Sí; una cosa 

que es diu "vergonva". .: 
ta Cambrereta es posa un rlit en la boca. oen· 

sativa. i eSQ'uarda el trespoUEl Mestre d'Escola 
sel!ueix ta mirada de la xica i els dos. alhora, 
somriuen i assenvalen la coberta. 

-Ací està !-exclamen. 
En mi ~ del trespol, inflat i ON\C, un olafó 

ennrme des-itia evadir·se vers el cel. El Mestre 
n'Escola el pren sota el brac i ' surt a l'ai re 
lliure. 

La cambff' reta esclata a riure. bell un gloopt 
d'un cocktail abandonat i es oaloa els pits nai
xents, temeruca d'haver-los perduts. 

Cnrles SA LV ADOR 
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