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Ella el va estimar perquè li regalés postals de cine. I !a força
cínica del promès s'aprofitava
de les postals de cine. Encara
CONTE
que l'estimava. Però, res, les
El meu amic m'escriu que la circunstancies cambian a l'hoseva dona a mort tràgicament:. me per complert. t
Van casar se - segurament
La dona del meu amic, com
totes les dones de poble i que no per cine. I non'hítvià sapigutres
son de poble, rtstava com en- més d'aquells embriagats de
tontida, aficionada en gran ma- metzina de cine, fius avui que,les
nera del cine. Tenia la bojería o circunstàncies, han permès al
be el caprici frívol i tronadament meu amic escriurem que la sevaromàntic de col·leccionar unes dona ha mort de cine, tràgipostals de cine que contenian el cament...
retrat dels més famosos i guapos asos de la pantalla.
«Jo, benvolgut Juli, em creia
El promès—el meu amic—ho que, un cop casa d», no s'en resabia i a' mateix temps en tenia cordaria de les postals i s'oblivertadera satisfacció, puix li do- daria per complert del cine per.
nava mà per tapar certes pro- dedicar-se al meu egoiste enapicies lleugeres a que l'hom es- morament. '
tà exposat.
«Semblava, però, a mesura,
que
li havia fugit aquella consS'enfadavan i contínuament
renyien:. aquelles coses d'ena- tant preocupació, aquelles bojeries enfollides de desvagats romorats.
Tornavan amics, però, rega- manticismes de com quan érem
lant-1'hi postals de cine. Ja la va promesos. Però desgraciadaConquerir amb postals de cine. ment no và ésser aixis.

La boja de
les postals
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«Un dia...
«Aquella vetlla hivefhalsortíadecasa del tneü germà,convalescent Aè ctiidàdo d'una greu
malaltia, quan vaig arrivar a
casa. Obrí la porta amb precaució amb botí fi, amb t\ fí de no
espantar' fàdfeha;' d'ones" sabia,
més •ség'·ur' que probable, que
no'm costaria amb tota ta nit perquè havia anat a vetllar el meu
germà. Però les efircunstancies
em, van permetre sortir-ne més
a deshora de lo que'm pensava.
«Obrir i entrar i fixar-me amb
una vissiò espantable de luxuiia
va ésser tot ú. Visió? No. La
meva donn, nua completament,
mig tapada de postals de cine,
geia al «ganàpé»; eJs ulls fits,
hipnotizats a un Ilibretot de cine, expremuda de yoluptat. Cautalosament vaigatançar-mi. Vegi la llar de foc encesa Ferament vaig llençar-me sobre
d'ella apodorant-me de les postals, llensant-les, momentàniament a la llar perquè les convertís cendra. Un crit espontani, un
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xiscle esfereïdor em teu girar
sobresaltat. La meva dona tornava en si, aixecant-se per tornar a caure -\ terra sense sentits,
horriblement desfigurada- «D'ençà d'aquella nit tràgica
geia, malalta, emnaètzinacla la
seva ànima, tot el seu cos, de
aquelles postals de cine. Els metges lhavian desenganyada, ni
havia salvació possible per curar-la. La seva existència es
llenguia. EI seu cor bategava a
sotragades, mandrosament, per
força.. Jo no'm movia, quasi en
tot el dia,de l'arcova prop d'ella,
del Uitet blanc, pàl-lit. no tan
pàl-lida com l'agoni^anta. Em
sentia culpable. Resava i blasfemava. M'havia tornat tan boig
com ella. La culpa del meu
egoisme arrivaría, amb la pèrdua del meu amor, a un instint
de sinistres inquietuds exaltades
que'm farian ínsoportable la vida. No obstant, però, jo podia
contar amb una prova quasi
evident, segura, seguríssima:
en les postals de cine. Més, el re"
cord d'aquella nit vergonyosa,
corrupte, s'imposava sobiranament a la ruptura dels meus
egoïsmes.
«Vençut, fora de si, ignorant
si jo vertaderament era jo, decidí la ruptura, la baixesa, la vergo'ny-i... Fugi del costat d'ella i
de l'arcova com un mal esperit.
Sortí al carrer dirierint-me a una
tenda de novel·les i «quincaílería» i adquirí totes les po.stals de
cine que yosseian.
«De retorn a- casa creia amb
miracles i amb mals esperits.
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Però, al arrivar-hi, al entrar de
nou al'arcova, la meva dona...
havia finat.
«Una força invisible movia
els meus braços, desquitant-me
de les postals de cine que acabava d'adquiriri me les feia llençar
sobre el cos* de la il·lusionada
morta, substituïnt a les flors...
JULI

*

*

VALLJORDÀ

*

He sortit tle mena noctàmbula,
no hi puc fer més, i en cuan acabo
de sopar, ja"in sembla que la casa
em cau al damunt i una força poderosa, irresistible ni'empeny al carrer... amb quin gust respiro quan
i soc, i amb quin palejadainent insospitat gaudeixo el plaer indibte
de buidar la taca dè cafè fumejant
que cada vespre em serveix el Conserje del Casino... i qui deu pensar al abocar-lo. Aixís te giressis
un peu al pujar a l'escala! Ja serà
aquest beneit l'ultim de sortir! I té
rahó... Si senyors! li sobra la raó...
ja que al ésser les dotze molts vespres ens ba de convidar a que
sortim.1
Lo pitjor, fes que al serire al carrer, no sé anar al llit, i sobre tot
are a, l'istiu (música dql «Tàpame»)
es pera mi un plaer inmens pesejarme disfrutant de la fresqueta.
Qué n'he arrivades a passar
d'hores i hores voltant carrers amb
pas mandrós, qué n'he gastat de
Calçat inútilment a les nits amb la
meva dèria tan inofensiva com ighocenra!... Lo més famós que m'ha
ocorregut en les meves noctàmbu-

les correries, vaig a fer-ne gala
avui als volguts llegidors de la
XARIMA.
r - ...
JÉra una nit de Juliol de aira fa
dos anys que anava jo passejant
les poques ganes de dornri? per els
carrers d'aquesta ainiada vila, que
m'ha vis_i néixer, quan de cop veig
sortir d'una cantonada un subjecte
alt bon mosso, caminant amb uns
aires de gall celós que no deixava
lloc a dubtes. Vareig pensar tot seguit (i com veureu no vareig equivocarnie) que tenia el «mano» en
projecte dedicar-se al cuit de la divina Afródita, i obeint com a bón
cristià el onzè manament «No destorbaràs»," vareig amagar-me tot
seguit a un marge de porta que generós me brindava son ampar...
Va passar el misteriós quasi fregant-me, i tanta feina tenia en mirar que no fos vist que... ni va
adonar se que a la porta, del,costat
que ell entrava hi estava jo arrullit.
Amb l'amargor de la meva disort de no poder fer com «aquell»
i amb un consol de joia per la meva bonhomia vareig eixir del meu
amagatall amb el propòsit (que he
complert) de no innovar a ningú
de lo queia casualitat m'havia revelat... Caminava jo sense voluntat, 'deixant-me.portar mes per les
cames que per l'esperit, tot filoso.
fant lo que ere la vida:.. Demà'm
deia mon cervell, aquets que avui
es besen segurament en aquets moments plens d'ilusió o per vici, seran vells i... jPataplumf... al girar
la cantonada un subjecte barbut
me donà una embestida i amb veu
sornosa em digué... Ola, mosca
morta.! Que tal? Com anat?... jo
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que'm creia que no havies romput
mai cap pla, ni cap olla... Mira'l
gat dels frares!... Amb el tó maliciós amb que parlava, vareig pensar que sabia quelcom mes que
jo i li vareig fer l'orni com vulgarment s'en diu. Quan e.ncarant-se'm
tot seriós em digué... No vulgues
negar-mo, qu = no veus que ho sé
tot si fa tres nits que't filo... a nií
me vols amagar l'ou... no vulgues
dissimolar-m'ho home perquè...
Mira, avui mateix, estava tan aprop
de vosaltres agegut a la feixa de
ufals,ique solzament allargant la
mà agafava els peus d'ella si hagués volgut...
I jó allavors, estarrufant-me en
forma indible, enorgullit en aquells
moments de lo que no sabia, vareig
respondre-li amb petulància bó i
donant-ine tums ilc «Don Juan» i
perdona vides...
Ja veuràs noi, s'ha d'aprofitar
quan passa... Que f.iries tu?... això
si, eh?... ja que ho saps... almenys
càllat-ho...
Fuig home... que'm prens per
un nen?... jSi hagués de dir tot lo
que he vist...
Malgrat, Juliol de 1925
NANY

ni

Des de la redacció de XA RIMA, junt amb tots els companys,
enviem al nostre «Magnífic Ajuntament» lames cordial i sincera salutació d'agraïment, puig fórem injustos, si no felicitéssim l'obra de
les nostres molt dignas autoritats
locals, puig es molt bonic i lloable
que havent-se pom s'havia de po-
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sar un altre agutzil que l'elecció
aixi recaigut a un fill de nostre aimada vila de Malgrat; a un bon
amic i noble company com es en
Jaume Ganjes. En nom dels'companys i propi, restem, agraits a les
nostres digníssimes autoritats i respectuosament a les seves ordres.
ANTONI Torrent i Bertran
Malgrat, Juliol de 1925

fl una muy linda mujer graciosamente
Junto a uno de los mejores ediíicios de espectàculos públicos
existe una casita blanca, muy blanca en construcción viendose diariariamente infinidad de arreglos que
van tranformando tl edificio en una
verdadera labor de arte, las manos
directores saben positivamente el
valor y arte también de lo que dentro del mismo se escootJe.
En su interior y muy cèrquita
de una reja jC)h Jesús inerte!...que
panorama... conté al pasarenocasión no muy lejana a la fecha que
escribo, unas diez senoritas de las
cuales no vi en ellas mas que bondad, bondad espiritual, bondad corporal, o sea el ejercició monótono
del trabajo y la bondad de satisfacer deseos a las personitas bien...
que las visitan; en conjunto una
bondad extremada que me pareció
al momento el tan hablado cuento
de hadas.
Todas ellas con ahinco introducen la aguja en la labor con la esperanza de que en ella sus manitas
bellas y. blancas hicieran el esfuerzo màximo que sus peque'nas cabecitas, a^anque de grande» desarrollos deseaban darle..
Me fijé muy atentamente en una
de ellHS que sin duda era la «Directora» por las instrucciones que senalaba a una de las oficialas, conque amabilidad, conque parsimò-

nia le esplicaba su arte, verdadero
arte, verdadera escultura ella de
facciones puras y finísimas.
liso fué unos segundos de atenció n y ensegüida como una flecha
mis ojos en los suyos yo fijé con
tanto acierto que mis ojossecerraron al momento, sin duda la fuerza
de aquellos ojazbs bonitos eran
mas potentes que los mios y los
venció,... cuando los volví a abrir
quise mirar y mis ojos ya no vieron aquellos, ya no veían mas que '
nubes polvorientos de humo, y siluetas esrtanas.
Me quedé eomo anonanado y
luego después como ràfaga de
viento màgico que me rozó la frente me volvió en si de aquel letargo
sueno y pude de nuevo admirar la
figura esbelta, la figura de aquellos
ojos que tantos dias y noches me
hizo y me hace spnar,
Ilustones vanas, tontas jilusioque nos formamós los hombres qüe
si bien méditamos no vivimós de
otro modo mas que de ilusíón y
estàs ilusiones son efecto de debilidad en el hombre,debido al poder...
a la mucha influencia de la mujer,
influencià que nos transforma en
ilusionistas. Y así vivimos creyendo en ella, una pequena inclinación
de una mujer nos indica con una
simple mirada que le producimos
simpatia, aquel hornbre ha tropezado y una ilusión mas le hace
pensar, lo comunica alegramente a
los suyos y, oh! inocencia mezclada
de ilusión... le dicen que aquella,
aquella que la miro con los ojos
era ya para otro.
• Dejemos esto aparte y dediquemos otro poquito mas a las muchachitas bonitas que allí se reunen,'
formando juntas una revolución de
risas y carcajadas que convierten al
recinto alegre, hermoso y juvenil.
T.uve el gusto de conocer a todas ellas y no pudo separar de mi
merite la simpatia que en mi pro-
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tlujo la senorita, la senorita de
aquellos ojos facinadores que la influencia de los mismos cerró los
míos, luego como flor escogida, en
su alrededor se reune lo mas elegante, todas ellas me produjeron
también el piacer y sentimientos
que los hombres experimentamos.
. En cambio que tranformación;
que cambio bueno experimento
cuando sus ojos disian tan poco <le
Jos raios, por mas qiite me esfuerzo
no sale de ni i una palabra que su
hermosura merece; al contrario un
itiuti$mo absoluto cierra n»i boc»,
y <cn la separación después me
queda el remordimiento de no haher sabido conquistar i esplicar lo
que elçorazón està harto de saber.
Dichosa ella, la reina de aquel
hogar de juventudes ideales, que
çomo punao de rosas Ja perfumnn
•y íialcifica, y elias también de tener
una directora q*ue todo lo que posee«s un çprazón Ueno de bóndad
y amabilidad exquisita.;. :
. -.,,
A ük>s y a l Cielo pido clen^én- •
eia para todas vpsotras, parà que
o* vengan, para que os vengan a
lumbrar con la fé y esperanza que
todas deseais.
jA diós... hasta en la Glòria en
vosotras, en tí hermosura de ojos...
mi peosamienio serà eterno.
.
L1STEG

Xafarderies
M-algrat està trist. Els grans
homes marxan. Les personalitats
deserten. El nostre sempre plou
plorat amic, «Jaime de los PajariIIQS» ha desaparescut fantàsticament sens deixar rastre i senyes.
Misteri!! Misteri!!
EJ putrbol (al cel sia) de Malg'f,at a passat a millor vida degut a
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les contínues injecciónaque li encolomaven per part dels acreetlors.
R. I. P.
Sus afligidos padres, e t c , etc.
El.duelo se dà por despedido.
y

Vareig un jorn a.turar-te
i't digui; — cper estimar-te,
es tan sols el meu cor»,
i tu amb extrem Vergonyosa,
contestares una cosa:
-—per a tu es el meu amor.

i

El dia de ball d'orquestra del
Casino, en Nogués no veient-se
amb prou fondos per comprar el
títol de ballador, va escórrer el
bulto cap al teatre.
jHome si ho haguessis dit, també t^hauriem fet mitja tniiada! Ja
saps que t'apreciem.
Uns quants senyors de pasta
han comprat m»<» pista", de tennis
per les nenesPalançayrïennis Fut-bol. Per
Casino «rt.rjraJsni, Huxa, Carreres
4e caballs, Opera i,»•••;;;,
,,
Quan e]s de Barcelona ho sà. piguen,oUririn una süseripció per
formarcases-1 barates. ,
La Jetnta actual del Casino, es
d'una fiérésa .indomable. Aquest
mes sol s'han passat 17 oficis i entre ells dos de solemnes.
Ells donerr les culpes a aquells
endimoniats sidralistes.
[Nois, respecte! sinó no guanyarem per paper.
NATAN EL SABÍ

À la meva esposa
Alegra i joiosa
semblaves-la rosa
qu'esclata en Abril.
Se't veia riallera;
per tu tot era
alegra i gentil,

>

. Dos anys fastejarem
quan per ti juntarem
nostres delirosos cors.
Ets sigut bona mara.
Per sort ens resta encara
una filla dels amors.
Hem passat tragèdies,
desenganys, misèries,
amb llurs cors gemegant,
pró sempre nostra testà
s'ha presentat honesta
davant del mon farsant.
Un dia junt amb el fill
desafiant el perill (1)
emprenguérem viatge.
Al Salvador (2) vàrem anar
i trevallant vàrem lograr
diners per estatge.
Avui que veilets
vivim tot sòlets
a nostre caseta
procurem conservar
lo que vàrem guanyar
per nostre tilleta.
Si un dia em veus la mort
pensa que d nieu cor
amb vosaltres quedarà.
No ploreu, no, per a mi
la meva ànima des de alli
pels seus aniors pregarà.
. _• ' •
TEMUAJ
(1) Any 1917 ,
(2) Centre Amí ric»

Aquest nCirnçro
sat per la prèvia censura Governativa .
Imo.
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