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Un gran sentiment ens atueix a l'ho
ra d'aquest dol per la mort de 
l' insigne ] o a n 
Alcover. Abans 
d'ara, havia ob
tingut la consa
gració popular, 
que, una vegada 
més s'és palesa
da amb motiu 
del seu trànsit. 
Mort ell, quina 
estesa de senyo
ria deixa per 
tot! Senyoria i 
claredat; podem 
comprovar ple
nament com el 
tòpic de la "Illa 
daurada", terra 
de distinció i de 
gentilesa, és ma 
cosa ben viva, i 
ben certa. En 
íobra de Joan 
Alcover en tro
bem una nova 
penyora. 

Ens serà lícit, 
ara, d'aportar a 
la garba literà
ria que damunt 
la seva tomba s'és feta, un minúscul 
grapadet de la nostra collita perso-

Joan Alcover 

nal? Una anècdota nò dubtem a dir 
insignificant. Però, si més no podem 

ofrenar-li, espe
rem que l'esperit 
del mestre ens 
ho acceptarà, 
baldament no si
gui més que com 
una mena de 
confessió. 

Era—em sem
bla—l'any 1909. 
Començava jo 
de fer alguns 
versos. Eren uns 
versos aleshores 
"infames", no és 
que ara siguin 
excel·lents; en 
vaig fer uns de 
dedicats a l'Es
perit Sant (apun
tava amunt, oi ?) 
els vaig trametre 
a un periòdic 
reusenc que sor
tia aleshores que 
es deia "Demo
cràcia cristiana", 
i signava "Si-
r i us " . A m b 
aquest pseudò
nim me'ls vaig 

veure publicats, quina il·lusió! Ah! 
em vaig sentir immensament per da-
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Abella brunzenta de la SOLEDAT munt dels meus companys. Un d'ells, 
tal vegada el més eixerit; sens dubte 
el més entès (Sancho, de llinatge) i ja 
versat en. qüestiones literàries em va 
dir que la poesia "li agradava". Les 
poesies (entre parèntesi) sempre agra
den, quan hom es troba davant per 
davant de l'autor. 

Sobretot l'havia interessat un vers 
referit a l'Esperit Sant, que deia: 

Abella brunzenta de la CARITAT 

Efectivament, aquest vers era un 
plagi com una casa, més que no un 
plagi un furt comès a l'horta de Joan 
Alcover, del qual acabava de llegir la 
poesia "La Serra", on hi ha el vers 

Esdevinguda una greu crisi fami
liar, Joan Alcover per alliberar-se de 
l'atuïment mortal que el fet li havia 
causat, amant que era en tot de la 
serenitat, de l'harmonia, del just mig, 
cercà d'aprendre muntar a cavall. Sem
bla que de mica en mica s'hi havia 
afectat, quan heus aquí que un seu 
conegut, mestre en l'esport, el va 
veure un dia i havent notat que l'Al
cover no tenia res de bon genet, li ho 
va dir. Joan Alcover, de resultes de 
la lliçó, va deixar el cavall tranquil. 
No hi va tornar més. 

Passat un quant de temps, un amic 
de l'Alcover li dugué uns versos; 
aquests versos eren d'aquell mestre 
de cavalleria que l'havia desenganyat 
de l'equitació. Els versos eren dolents. 

No ens coneguérem personalment. 
Sens dubte ell ignorà sempre aquest 
assalt meu en la seva propietat. Sóc 
segur de la seva benvolença, si ell ho 
hagués sabut m'ho hauria perdonat. 
No m'havia recordat més d'això. Ara 
m'ha tornat a la memòria el fet, i pú
blicament confesso el meu pecat d'es
tudiant. 

Mai més no he posat els peus en 
l'hort del mestre. Només, respectuosa
ment, una mica enllanet de la seva 
tanca, contemplo amb tota devoció 
l'esponera dels seus fruiterars i els 
seus conreus. 

L. BERTRAN I PIJOAN. 

I Joan Alcover digué al seu amic: 
—Recordeu a aquest senyor que jo 

em vaig deixar d'anar a cavall perquè 
ho feia malament. Ell m'ho va dir. 
Ara que es deixi ell de fer versos. Li 
ho dic jo. I presos ploma i paper així 
Joan Alcover, molt correcte, molt 
amable, ho féu avinent a l'interessat. 

Una facècia encara pot servir-nos 
d'exemple. I seguint aquest exemple, 
quantes vegades podríem estar-nos 
d'escriure aquelles cartes banals i 
mentideres, i sobretot aquelles pseudo-
crítiques, tirallongues d'elogis, quan 
un no és convençut d'allò que hi diu, 
ans al contrari, i a grapats arrenca la 
carn de l'esquena del poeta o de l'es
criptor. 

Z. 

Dna f a c è c i a de J o a n A l c o v e r 
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C";io moífra ífcfr fcoí.roí ÇWÍ <?nnízu?í.re;i /a monumental edició del Lhbre d'Or del 

Rosari a Catalunya. Gravat popular de la Marc de Deu del Roser donant els Rosaris 

a Sant Dominic i a Santa Catarina. Boix d'època, fet per En Pau Abadal. de Manresa. 
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L'ABBOS DEL «CLUB DEL BOMBO» 
Eren sis americanos, tots tallats pel 

mateix patró- Baixos, prims, escanyo
lits i corbats d'espatlla. Tots passaven 
dels seixanta i estaven tarats de salut. 
De tots plegats, es pot dir que no es 
podia donar cinc cèntims. 

Aquell sexteto, de petits, llevat de 
les hores que anaven a estudi a apren
dre quatre lletres en mig de palmeta-
des i clatellots, passaven el temps ro
bant figues, apedregant gossos, trucant 
portes i fent carreres de rutlles. Quan 
foren uns ganasses, esdevingueren uns 
malcarats, desvergonyits i amics de 
tot menys de treballar; els seus pares, 
no sabent què fer d'ells, els engarjo
laren en el primer bergantí que sortí 
cap a l'Havana, prèvia una recomana
ció per a entrar en cases de comerç, en 
qualitat d'aprenents d'adroguer. 

Fet l'aprenentatge, arribà un dia, en 
què tenint pràctica en el art de com
prar i vendre, i un petit reco, decidiren 
establir-se pel seu compte, cadascú en 
un poble diferent dels voltants de 
l'Havana, i així no podent-se fer la 
competència, ni llevar-se la pell, sem
pre serien amics i sobretot un bons 
companys en les velleses que passa
rien en el poble nadiu. 

Durant un quart de segle, portaren 
una vida austera amb el treball i tota 
classe de privacions. Pasaven tot °' 
dia a la botiga despatxant, no podent 
dinar ni sopar tranquils, ja que s'ha
vien d'aixecar de taula amb la boca 
plena de cigrons o mongetes per ven
dre un fregall, un espanta-mosques, v 
una escombra. Durant molts anys, es 
van privar de tot; de dur calçotets, 
samarreta, d'anar al teatre, de fumat 
purs de l'Havana, van dur unes boti
nes que aguantaven quatre mitges so
les, i barrets de Jipijapa que duraven 
a còpia d'ésser rentats. Per únic esbar
jo, es trobaven cada mes en el Paseo 
del Malecón, de la capital de la Gran 

Antilla, on parlaven dels preus dek 
macarrons, de les arengades, dels fi
deus i del safrà; de l'enyorament que 
sentien per la terra nadiua, que els 
en separava un mar molt gran que en 
deien l'Atlàntic. 

Al cap de 25 anys, qui més qui 
menys, havia arreplegat una petita 
fortuna per poder-se retirar. En aques
tes condicions, un dia els companys 
del ram ultramarí es van reunir en 
una assemblea per ells, històrica. Van 
acordar un acte trascendental. Que ja 
estaven cansats de estar lligats a la 
botiga, de tractar amb negres, menjar 
ñame, tasajo i plátanos machos; havia 
arribat el dia de rescabalar-se de tan-
tes privacions. Amb això, calia tornar 
al poble per viure plàcidament, pas
sant el dia al casino, fumant, prenent 
cafè, i jugant a la malilla, menjar 
coses de la terra: escudella, carn d'o
lla, sardines a la brasa, pop a la ma
rinesca i, finalment, cercar una com
panya, i casar-se com cal, i comprar 
una casa a la vora del mar. 

Dit i fet, s'embarcaren en el primer 
vapor que sortí vers Espanya, després 
d'haver girat el capital en una opera 
ció de banca. El viatge fou feliç, al fi
nal del qual, trepitjaren terra enyora
da. D'un estol de joves que un dia van 
sortir cap a Amèrica, carregats de bon 
humor i il·lusions, i que eren l'encant 
de totes les fadrines, en tornà un sex
teto d'homes que ja passaven dels 
cinquanta, amb la testa calba, i atro
tinats pel pes dels anys. Es van casar 
amb altres tantes fadrines, que contra
gueren matrimoni pel daler de dur 
gorro, perquè la gent els digués se
nyores, i amb l'esperança que els ma
rits viurien poc, i un cop vídues, arre
plegarien un nou partit al seu gust. 

Un jorn que s'esqueia d'ésser el 
primer aniversari de l'arribada d'A
mèrica al poble, Don Panxó, un ame-
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ricano vell, que feia molts anys que 
estava'retirat, digué als sis companys 
de taula de cau: — Amics meus, és 
qüestió de celebrar amb un àpat l'ani
versari del dia en què vàrem poder 
abraçar-nos, després d'una absència 
de tants anys- Hem de fer un dinar de 
primera a la platja de l'Estrop. Hi 
anirem per mar. En Lari, el cuiner de 
bord, ens farà un d'aquells arrossos 
que sap fer, i un guisat de peix a la 
marinesca. Les coses s'han de cele
brar bé! Hi esteu conformes? Us hi 
aveniu? Digueu que sí! La proposició 
de Don Panxó caigué damunt de¿s 
vells com una bomba. El fet de gra
tar-se la butxaca, a aquella gent, no 
els venia gens bé. A la proposició de 
l'iniciador de la xefla, tots alhora con
testaren :—Per un any no val la pena! 
Ja ho farem l'any que ve! Quina mo
lèstia per a vostè, Don Panxó. A més, 
en Lari, segons tenim entès, s'ha d'em
barcar demà en el bergantí que marxa 
a Centfocs. 

Don Panxó, emperò, tant í tant va 
insistir, que els vells acabaren per ac
cedir-hi. 

Tot seguit es va celebrar junta per 
tractar dels tres punts principals: Me
di de fer el viatge, àpat, pressupost. 
Posats a discutir el primer punt, van 
decidir, després de moltes discussions 
i parers, de llogar un gussi a un pes
cador. Quant al segon, fer un arròs 
amb marisc, una escórpora a la mari
nesca i un conill a la brasa: i al terç 
(el pressupost, el més important de 
tot) es descabdellà en mig d'una gran 
cridòria, que féu quasi trencar el llaç 
amistós que unia el sexteto, i de poc 
no va anar a rodar el projecte del di
nar acordat. 

Al dia següent, vara el llagut duent 
els americanos, en Lari, el cistell de 
viandes, i un conill casolà més gran 
que un ase que féu tot el viatge ensu
mant l'ambient del mar, per ell molt 
estrany i desconegut. Vogant, vogant 
van travessar la rada, el freu, i es van 
adreçar a la caleta. Tot parlant de 

coses d'Amèrica, de l'interès que dona
ven les Cubes, i l'Interior, van arribar 
a la platja, on, després de desembar
car, van fondejar l'embarcació en mis 
de la cala. En un reco ombrívol s'asse
gueren Don Panxó i la seva compa
nyia, seguien parlant d'allò mateix 
que havien parlat mentre navegaven; 
en Lari improvisà un fogó amb tres 
còdols, un grapat de pinassa i llenya 
de bruc; i, ventada una clatellada al co
nill, l'escorxà, i després de fet a tros
sos el posà en una escorredora amb 
pebre i sal. El sofregit de la cassola 
començà a espeternegar. La salsa, en 
la qual hi nedaven una pila de bom
bolles, la negà amb una pila de grapa-
des d'arròs. Donava gust de veure 
aquella cassola fumejant, amb un es
campall de pebrot, musclos, tallarines 
i trossos de marisc. 

Quan el cuiner estava més engres
cat remenant l'arròs, i llepant sovint 
la cullera, i els americanos també 
n'estaven parlant de coses d'Amèrica, 
i de la renda dels papers de l'Estat; 
pel cantó nord aparegué un núvol 
blanc, el signe fatídic que pregona 
l'arribada de la tramuntana. Davant 
d'aquella aparició, al semblant de la 
gent es dibuixà un gest de contrarie
tat. La vinguda de la tramuntana ve
nia a trencar la placidesa que fins lla
vors havia voltat aquella gira marí
tima. 

Les primeres ratxes del vent van 
arribar a seguit. Vingueren engresca
des, xiulant, i al cap d'un temps esde
vingueren més fortes i seguides. La 
mar s'omplí d'onades encrestades de 
bromera, que saltaven, s'empenyien, 
avençaven mar endins, fent una gran 
correntada, de la qual s'enlairava una 
boirina d'esquitxos que esborraven els 
límits del mar i del cel. 

La força de la tramuntana va fer 
atansar una gropada negra i atapeïda, 
que enfosquí la platja i la mar. Dar-
dellejaven centelles elèctriques i es 
sentien les remors llunyanes dels 
trons. Quan la gropada arribà a la 
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platja, caigueren unes gotes grans 
com cigrons. 

Veient que la cosa prenia mal as
pecte, en Lari pensà a traslladar la 
cassola sota una balma que hi havia 
en un extrem de la platja. Els ameri
canos, corregueren amatents a ajudar-
lo. Un d'ells es tregüé el gec i tapà la 
cassola, puix que el cuiner s'havia dei
xat la corresponent tapadora. Tot se
guit decidiren traslladar-la a la balma. 
Provaren d'agafar-la amb les mans, 
emperò van haver de deixar-la encon-
tinent després d'haver rebut fortes 
cremades. Seguidament, van provar de 
travessar les nances amb dos bastons, 
mes ai! per dissort les nances eren pe
tites. Després, en Lari provà d'agafar-
la embolicada amb el gec, la cassola 
relliscava. Don Panxo, que era molt 
enginyós, provà de travessar les nan
ses amb un parell de canyes i així en
dur-se-la a tall d'una samal. En fer 
la prova, les canyes es van petar pel 
mig, es va vessar part de l'arròs. En 
mig de la lluita per salvar el tresor 
culinari, esclatà un llamp enlluerna
dor, seguit d'un tro recargolat que atuí 
la gent. Davant d'allò, espantats, fugi-
ren cercant un refugi en la balma, i 
deixaren la casolà abandonada en la 
platja sota la tempesta, que esclatà 
amb totes les seves forces. Sota la 
balma, aquella bona gent sentia els 
udols de la tramuntana amb els espe
tecs dels trons. L'aigua era tan atapeï
da, que no deixava veure res a dues 
passes. La tamborinada, que durà prop 
d'una hora, va fer una devastació es
pantosa. En la platja féu com una es
combrada fulminant, s'endugué tot *"1 
que trobà al pas, i deixà l'areny més 
net que un camp d'esports. La força 
de la tramuntana s'ho va endur tot: 
cassola, viandes, pisa, càntirs, estova
lles gecs, espardenyes, americanes, 
coberts, uns calçotets i mitjons de 
Don Panxo, posats a secar (en baixar 
del llagut va fer un pop), i fins i tot 
el llagut, a causa d'haver-se trencat 
les amarres-

Passada la tamborinada, la gent 
sortí de la balma amb el posat de ga
llines xopes. En veure la platja llisa i 
neta restaren corglaçats. Si podien 
passar sense menjar, el que els preo
cupava de debò era la desaparició de 
la barca. En Lari, amatent, regirà tots 
els recons de la costa. El llagut no va 
aparèixer enlloc amb gran contrarietat 
de tots. 

Mancats del llagut, van haver de 
tornar al poble trescant per les mun
tanyes de la costa, amb la mullena a 
sobre que els arribava al moll dels 
ossos, la panxa buida, i l'aclaparament 
de la pèrdua de la barca que ningú no 
podia pair. Amb penes i fadigues pu
jaren la vessant de la muntanya, arra
pats a fonolls i ginesteres, que els 
feien malbé les mans en topar amb 
moreres i figues de moro. Dalt de la 
muntanya, trobaren un camí de ca
bres, ple de dificultats, que els conduí 
al poble. 

Al cap de tres dies d'angoixes mor
tals, només que de pensar en la sort 
de la barca, com patien! després van 
saber que havia estat trobada per uns 
pescadors nedant entre dues aigües, 
amb una esberla de dalt a baix a tall 
d'una magrana oberta. Segons el pa
rer dels pescadors, que la van trobar és 
que fou arrossegada mar endins per la 
tramuntana, i al cap de dos dies de 
vagar perduda, una llevantada la va 
tornar a terra, i en rebotre a les_ ro
ques, es va esmicolar. La nova caigué 
com una bomba damunt dels america
nos : s'havien de gratar la butxaca per 
pagar una embarcació nova! L'amo, 
que era pescador, i tenia l'embarcació 
per guanyar-se el pa, no s'entengué de 
raons, i es féu donar una quantitat per 
a una barca nova; els diners van ha
ver de sortir d'una subscripció feta en -
tre els set americanos. 

D'aquella feta, el sexteto renyí_ amb 
Don Panxo, iniciador del tec, i pïr 
tant causant de la catàstrofe econò
mica. Amb la butxaca escurada, els 
sis americanos van envellir, es van 



corbar més d'espatlles, feren més ga
nyotes i es van tornar estranys, mal
carats i rondinaires. Per fer econo
mies, van agafar el sistema d'anar 
tard al cafè, és a dir, quan ja no ser
vien consumacions. Quan tenien set, 
bevien una copa d'aigua ensucrada 
amb un terròs de sucre sobrer, que al
gun amic havia deixat en un platet. 
Fumaven escarrotxa de pi, en comp
tes de tabac, aprofitant les excursions 
que feien a un pinar. Van fer durar la 
roba a cop de girar-la al revés, i en 
els menús de les seves taules corre-
gueren el peixo-palo, les arengades, ! 
per requisit bacallà guisat de mil ma
neres. En els passeigs que feren els sis 
americanos, mai més es va parlar 
d'Amèrica, de Cubes, i de valors del 
govern. Només s'escarnia a Don Pan
xó, maleint-lo fins als ossos, de la ma
la pensada que va tenir d'organitzar la 
gira marítima, dels diners que es van 
haver de desembutxacar per pagar el 
llagut nou. Curts de butxaca, només 
feien que dir mal dels burgesos, per
què menjaven pollastre, llagosta, me
ro, filets de bou i llom de porc, pre
nien cafè de Puerto Rico, i calaven 
purs marca Murías i Henry Clay i 
Gener de l'Havana. 

I l'aclaparament fou tan gran, en 
veure que s'havia minvat el seu capi
tal, que tots els americanos van emma
laltir. Tres es tornaren diabètics, dos 
patiren de la melsa, un del fetge. 
Amb les malalties a coll, en un parell 
d'anys els nínxols del cementiri els 
van engolir un darrera l'altre, fins que 
no va quedar ni un membre del Club 
del Bombo. Aquest fou l'epíleg d'a
quell arròs ideat en mala hora per 
Don Panxó, en celebració de l'aniver
sari de l'arribada del sextet. 

EMERENCIÀ ROIG I RAVENTÓS 
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H U M O R D ' A H l R 
Coses vives que no en tenen res 
Vora-viu. 
Argent-viu. 
Cordó de-viu. 
Aigua-viva. 
Compàs-viu. 

Coses que piquen no tenint bec ni pic 
El sol. 
Els penellons. 
Les bugaderes. 
La mostassa. 
Les multes. 
El pebre. 
Els bitxos. 
El peix passat. 
Les veritats. 
Els picadors. 
I altres. 

Coses que pelen sense treure pèl ni pell 
El joc. 
El fred. 
La Borsa. 
I altres. 
Coses que tallen sense ganivet 

El vent. 
Els nedadors. 
Els sergents quan quinten. 
I altres. 

(Transcrit de "Lo Xanguet per a l'any 
1867"). 

H U M O R D ' A V U I 
L'agutzil pregunta al condemnat a 

mort: 
—Quina és la vostra darrera vo

luntat? 
Respon-li el pobre llàtzer: 
—Que em deixin veure acabar la 

plaça de Catalunya. 
* * * 

—Caramba, qué pisto te das; eres 
la única que pasea por la sombra. 

—Inconveniente de llevar un traje 
verde; vas por el sol y en cuatro días 
se te vuelve maduro. 

D " ' E L SR. DAIXONSES". 



llibres & lletres 
ELS D I E S CLARS, per Agnès 

Armengol de Badia, amb un pòrtic 

de Mossèn Anton Navarro, Biblioteca 

Sabadellenca, Imp. Sallent, Sabadell, 

1926. 

Com a títol, innegablement és un atractiu 
que de bon començ té aquest nou llibre de 
la Biblioteca Sabadellenca, que dirigeix el 
nostre company en la premsa senyor Joan 
Costa i Deu. I el llibre respon plenament 
al seu títol: és un llibre, oh, sí, ben clar, 
sentiments propis de persones exquisides 
com és l'autora dels versos. Joan Alcover— 
ai, las!—donava un jorn memorable una 
memorable conferència sobre "la humanit
zació de l'art", propugnant per la realitza
ció d'obres d'art (plàstica o literatura) que 
encloguin un sentit de vida. Aquest sentit de 
vida és el que plana del principi fins a l'aca
bament d'aquest delicat llibre "Els dies 
clars". 

Mossèn Anton Navarro hi ha posat un 
pòrtic que és un viu elogi a la manera de 
fer de l'autora d'aquests versos amable
ment familiars. 

Marróle i j ¿e N 

EL INDICADOR CATALÁN, 
PLARiO POLÍTICO, MERCANTIL V LITERARIO 

DE BARCELONA. 

Ui Cunta R«u «**• ta !• tflnk r 

Tamany: 36 X 23-—Any 1822. 
Impremta d'I. Estivill . 

—Sebastià Sànchez-Juan té en preparació 
un altre libre de poemes que duu per títol 
" Constel·lacions ". 

—A càrrec d'aquest mateix poeta, tindrà 
lloc una lectura de versos a la Sala Parés. 

—Per al Teatre dels Poetes, En Josep 
Lleonart ha donat una obra que es diu 
"El tribut del delfí", del qual tenim excel-
lents referències. 

—El diari "Reus", de la bella ciutat del 
Camp, comença la publicació d'una pàgina 
de "les belles lletres", que dirigeix el nostre 
amic i col·laborador Josep M. Prous i Vila. 

—El dijous, 25 a la nit moria a Palma 
de Mallorca el gran poeta Joan Alcover. 

(Segueix a la pàgina 12) 

Diaris, Periòdics, Reyistes, 
El indicador catalán.—Tamany de 

36 X 23. Diari aparegut a Barcelona, 
l'any 1822. Consta de quatre pàgines, 
escrit en castellà. Dóna, de tant en 
tant, alguns suplements. S'anomena 
diari polític, mercantil i literari; pre
ferentment, però, és un noticier, amb 
correspondències diverses d'ací i de 
l'estranger. La seva tònica és liberal. 
La seva presentació és excel·lent, i en 
bon paper, i de tipografia molt agra
dable. Preus: 5 quartos el número solt. 
Impremta d'I. Estivill i P. Grau, carrer 
d'Escudillers". (Col·lecció de Nicasi Pe-
rayre). 
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Tamany: 37 X 23'í . — Any 1842. — 
Impremta d'«El Republicano». 

Butlletins, etc., apareguts a 
El Republicano.—Tamany de 37 X 

23'5. 
Periòdic republicà aparegut a Bar

celona el dia 1 d'octubre de 1842. 
Consta de 4 pàgines amb capçalera i 
alguns dibuixos. Sortia tres vegades 
a la setmana: dilluns, dimecres i dis
sabte. La seva tònica republicana i 
revolucionària era fortament expres
siva. Tots els escrits van signats amb 
pseudònims. Publica poesies satíri
ques, coentes i de regust, no cal dir-
no, revolucionari; publica també al
guns suplements. Un d'aquests suple-
m t n r cr-en u n s v e r s o s redactats en 

¡català. Si, doncs, la revista era tota 

VeUIK III. MM Ï9BK, PEBRES I8Ï8. ICI. H . 

Tamany: 42 X 29'2- ~ Any 1874. — 
Impremta Sears & Cole. 

Catalunya de cent anys ençà, 
escrita en castellà, en certa manera 
podríem considerar la publicació—en 
un conjunt—com una publicació bilin
güe. Preus: subscripció a Barcelona, 
8 rs. al mes, 22 rs. un trimestre. A 
fora, 10 i 28 rals, respectivament. Im
premta de Narcís Vallès, de primer; 
al número 9 ja trobem impremta d"'EI 
Republicano". (Col·lecció de Nicasi Pe-
rayre). 

La llumanera de Nova York.—Ta
many de 42 X 29'2. Bella publicació 
apareguda a New York l'any 1874. 
Deixà de publicar-se amb el número 
de maig de 1881. Mensual de vuit pà-
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gines grans, de paper bo, amb abun
dants gravats i dibuixos. Il·lustració 
esplèndida (a estil de "La Il·lustració 
Catalana" d'ací). Fundada per Artur 
Cuyàs, que en fou el director, secun
dat, pertocant a la part gràfica i de 
dibuixos, per Felip Cusachs. Té 
aquesta revista l'aire de les grans pu
blicacions europees, en la seva pre
sentació. Es mensual. Amb la litera
tura i l'art conrea també l'humorisme 
i la "gresca". Hi col·laboren distingits 
escriptors de Catalunya. Un dels mi
llors i més assidus corresponsals a Bar
celona en fou Rosend Arús, el fecund 
escriptor, fundador de la Biblioteca 
del seu nom. Té altres corresponsals a 
diferents llocs, París, per exemple. 
Ressò de la vida catalana en general, 
és preferentment literària. Preus: subs
cripció per un any: $ 1'20 a Espanya; 
3'00 per Amèrica, tret de Cuba, on 
valia 6'00, i Estats Units 2'50. Im
premta Sears & Cole, 51 Maiden La
ñe, New York. (Col·lecció de Nicasi 
Perayre). 

E l CESSANT 
Se n'anava i se'n venia 
—amb tot, gairebé content— 
sota el cel, bufat pel vent 

• de la seva cessantia. 
El camí se li torcia 
en l'escalfor del matí. 
Ves qui ho digué i qui ho diria 
que fos En Joan-Delfí. 

Una noia feia via 
amb un replegat cistell 
i un somriure que ell sabia 
que no anava pas per ell. 
En Joan-Delfí collia 
un lletsó del seu camí. 
Ves qui ho digué i qui ho diria 
que fos En Joan-Delfí. 

Volia saltar la tanca 
per abastà un fruit encès 

—el cor, a punta de branca: 
un ocell gronxava el pes. 
Es dalia i no podia 
com un déu vençut, per fi. 
Ves qui ho digué i qui ho diria 
que fos En Joan-Delfí. 

S E B A S T I À S Á N C H E Z - J U A N 

Del balconet estant 
Sembla que, definitivament, el duel 

és viu i fort—diuen—entre els dos 
patufistes: Josep M.a Folch i Torres 
i "Clovis Eimeric". El primer, amb 
la "Biblioteca Gentil"; Valtre, amb la 
"Biblioteca Damisel·la". Cadascú una 
cada més: a veure qui tindrà més 
corda! Alguns, alguns que a tot arreu 
troben taps, sembla que mig es fre
guen les mans de content davant el 
fet de la ruptura, potser és que veuen 
que així tot se n'anirà en orris. Anti-
patufistes "enragés", no saben estar-
se de manifestar aquest agre-dolç d'il-
lusió de desfeta de l'adversari, més 
imaginari que real. Moltes vegades— 
ep, senyors!—l'adversari és una cose-
ta que un home porta a dins, potse; 
un zel massa arborat, sense deixa: 
d'ésser un zel ple de bona intenció. 

Ah! és l'hora de vessar les xafarde 
ries: ara surt allò, ja vell d'inventiva 
en casos semblants de facundia i d-
popularitat, o sigui que l'un feia £ 
que Valtre signava, i que es venl 
mercaderia amb el nom, amb l'etique 
ta només de Folch i Torres. Ara sur 
allò que han partit sac i peres, per 
què val més ésser cap d'arengada qu< 
no cua de lluç... En fi, hom veu de 
balconet estant que surten les buga 
deres a passar la bugada, però hon 
s'adona, tot seguit, que aquesta bu 
goda no va a l'hora, és clar: una bu-

(Segueix a la pàg. 12j • 
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ACNES ARMENGOL 
La delicada poetessa autora del llibre: "Els dics 

clars", cl volum darrerament aparegut de "Biblio
teca Sabadcllcnca", que constitueix una de les tas
ques de més interès en l'actualitat literària. 
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gada al mig del carrer, com pot ana? 
bé? 

Que la "Biblioteca Gentil" tira molt, 
que "Biblioteca Damisel·la" també ti
ra molt. Us direm: per nosaltres, mag
nífic! Magnífic que hom llegeixi tant 
d'això escrit "nostre". Sabeu el que 
representa? Es que hem de voler con
finat el català a un reconet de lectors, 
perquè escriptors i editors es fonguin 
de fàstic? Doncs què; per ventura és 
gaire bonic que en català perdi hom 
diner's? 

* • # 

Hi ha hores que Barcelona sembla 
ja del tot una gran capital. Ens volem 
referir a la venda del llibre "Cambó" 
dels quaderns blaus. Una sola llibre
ria (Catalònia) en un sol dia, i sols a 
la menuda 2.500 exemplars, com deia 
un diari, "La Veu", és per fer-se dir 
sí senyor. Com que això és com al pas 
d'un personatge molt important, ho 
anotem en el dietari. 

* * * 

llibres & lletres 
EL LLIBRE D'OR DEL ROSA

RI A CATALUNYA, pe- Valeri 
Serra i fíoldú i l íçtcr Oliva, Im
premta Oliva de Vilanova, Barcelo
na, 1926. 

I ara ens plauria que el temple de la Sa
grada Famíiia fos acabat i complet, per 
llençar al vol totes les seves campanes 
per celebrar l'aparició d'aquest llibre, pro
ducció magna de la premsa nostrada. Fóra 
més de ridícul intentar ni tan sols apuntar 
una mica de crítica o de comentari d'aquest 
llibre en un tros reduït de paper; no hi ha 
més remei sinó escriure tot simplement amb 
plena consciència i amb explosiva vehemèn
cia un elogi rotund, total, incondicional, la 
més plena satisfacció, la més llarga enhora
bona. El bell llibre, el llibre de luxe, el lli
bre heroic—un dels llibres cims—podríem 
anomenar aquest llibre que, tot i dir-se d'or, 
encara resta modest. 

COM S'HA D'ESCRIURE U N A 
CARTA EN CATALÀ? per Josep 
M. Capdevila, amb un epíleg de Joa
quim Ruyra, Barcelona (Col·lecció po
pular Barcino), 1926. 

Decididament En Josep M. Capdevila ha 
esdevingut un dels prestigis sòlids de la 
nostra moderna etapa renaixentista. De les 
seves mans, meticuloses, ponderades, sur
ten les obres ben fetes. Heus aquí un lli
bret, que és alhora un ric estoig amb un 
contingut noble i preat. Qualsevol diria que 
es tracta d'una "coseta"; però de vegades 
gairebé sempre, en les "cosetes" trobem 
l'explicació, i hi trobem l'exponent, de les 
"'coses grans", veieu. Nosaltres tenim 
aquest llibret, i creiem que tothom l'hauria 
de tenir; és una lliçó constant, i no pas 
una lliçó sorruda i encarcarada i difícil, 
sinó tota ella conscient, i gentil. 

DIRECTORI DE LES H O R E S 
CANÒNIQUES i EXCITATORI 
DE LA VIDA ESPIRITUAL, per 
Dom Garsias de Cisne ros, Abat del 
Montserrat (Volums I i II de ,Mís-
tics de Montserrat"), 1925. 

Una altra vegada l'ocasió se'ns presenta 
de referir-nos a la tasca meritíssima de la 
impremta de Montserrat, amb motiu d'a
quests dos nous volums que inicien una in
teressant biblioteca de "místics de Mont
serrat' ' totalment desconeguts fins a la 
data. El primer llibre és versió de Dom 
Salvador Obiols, que també fa un prefaci 
on explica el com i el per què de la nova 
biblioteca: el segon és versió de Dom Am-

- brosi M. Busquets. La lectura d'aquests dos 
volums és, no cal dir-ho, lectura de cosa 
densa, rica en estímuls. Les versions sem
blen delicadament reeixides; i el contingut 
de la presentació és digne de les premses 
montserratines. 

L 'ANUARI DELS CATALANS, 
Barcelona (publicació de la "Revista 
de Catalunya), 1926. 

No volem fer desmerèixer els altres 
anuaris, almanacs, calendaris, etc., que en 
complir-se el cicle de l'any apareixen pro
fusament; però és notori que "L'Anuari 
dels Catalans" té un to que el situa en un 
lloc ben preferent i que, bo i podent exi
gir-li, si a exigir ens posàvem, una major 
estructuració i comprensió, en el seu con
junt, és ben estimable. 
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Una magnífica joia de Mercadé. Mostra 
gravats del segon volum de "Monografies d' 
dedicat a Jaume Mercadé. 

Tot responent a la millor tradició de la 
terra, fuig de la rutina i de l'anquilosa-
ment en què mantes produccions similars 
caigueren o han caigut, i hi persisteixen. 

L'Anuari dels Catalans" és com una ale
nada fresca i refrigerant. 

LA FILLA D ' E N TARTARÍ . 
per Joan Santamaría, Edicions Dia
na, Barcelona, 1926. 

Una novel·la de tantes, escrita corrent
ment, amb facilitat de ploma: i amb un es
til agradós, per bé que de tant en tant ma
tisat amb "pitarradcs" (podem dir-ho així?) 
<iue en produir-se amb una certa freqüència 

dels 
Art" 

i abundor pequen, almenys, per exa
geració. Agafats certs trossos frag-
mentàriament constitueixen una de
lícia de vida, de gràcia, de frescor, 
àdhuc d'elegància (no exempta, però 
— malaguanyat! —, d'aquelles con

cessions al pitarrisme). De vegades 
sembla que la novel·la, és a dir el 
conjunt de l'obra, l'obra com a tal, 
és un pur pretext per donar lloc, o 
per justificar algunes descripcions i 
algunes situacions, generalment ben 
reeixides. La novel·la com a tal té 
certes solucions de cartró: la fan 
desmerèixer. 

Una de tantes explotacions del 
tema d'adulteri; heus aquí que ve 
perjudicada, ens sembla, amb un tuf 
de sexe que hi ha cops que fasti
gueja, de cap a peus. Lluny d'aquell 
ennobliment que a l'amor donen certs 
escrits, trobeu ací en mig d'unes 
prades florides, munts d'excrements, 
caqueta pudent, secrecions de glàn
dules de simi, posem per cas. No és 
res de nou, tanmateix: sense anar 
més lluny, el doctor Voronoff fa 
temps que en manipula, d'aquestes 
glàndules, això sí, amb anestèsics i 
assèpsies. 

Una obra derrotista (deixem sem
pre a banda, repareu, la "persona" 
de l 'autor): derrotista de la virtut, 
de l'honor, de les assistències divines, 
de l'amor, de la família, i a la llarga 
del llenguatge, de la llengua i de la 
'literatura. 

JAUME MERCADÉ {mo
nografies d'art). Edicions 
Merli, 1926, Barcelona. 

Ha aparegut el volum II d'aquesta col-
lecció preadíssima que Joan Merli, amb un 
alt esperit emprenedor de les coses més 
belles i alades, ha fet possible. Sens dubte, 
el nom de Jaume Mercadé va associat a 
una de les fames més sòlides i més ben gua
nyades de l'actual generació, per les seves 
joies i per les seves pintures. Un llibre 
parlant d'aquest artista vallenc, amb repro
duccions d'obres seves, és un joiell. 

SEVERAL 

—Llegim que En Joaquim Serrat i Ar-
bós ha donat a la impremta els originals 
del volum cinquè de la Història de Manresa. 

—Hom anuncia la publicació per l'Edito-
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rial Salvat, d'una Història del Món, en qua
tre volums, per Josep Pijoan. 

—El llibre "Rússia" de Josep Pla, serà 
aviat publicat a París, en francès. 

—Els Monjos de Montserrat han publi
cat dos llibres més: " Exercitatori de la vida 
espiritual, pel Venerable Dom Garsias de 
Cisneros, abat del Montserrat, i "Directori 
de les hores canòniques". 

—Ha començat a publicar-se la notable 
revista "Ciutat", de Manresa. 

—Ha començat la publicació (represa) del 
Butlletí del Centre Excursionista de Lleyda. 

—Suspèn la seva publicació "Llum Nove
lla", de Terrassa. 

—Amb motiu de complir els seus 60 
anys d'edat, Romain Rolland ha estat ob
jecte d'un homenatge internacional en un 
llibre escrit per diferents escriptors: entre 
els quals hi ha el nostre Alfons Maseras. 

—Joaquim M. de Xada! té un llibre de 
versos a "punt de publicar. 

V O L V E S 
Al Foment de les Arts Decoratives 

s'ha obert l'Exposició d'Art Rosarià, 
amb motiu de la publicació del Llibre 
d'Or del Rosari. Es molt bonica. Aneu-
hi. 

V * * 

També hem visitat l'Exposició de 
Josep M.a Marquès-Puig al Camarín. 
Ens agrada molt aquest artista. 

AQUEST NÚMERO 
HA PASSATGER LA CENSURA 

PELS BELLS [ARREUS DE U [ l i ï l l 
PATENTS I MARQUES 

A. PASQUAL.—G. de Gent, 304, pral. 

I N S T A L A C Ï O N S E L È C T R I Q U E S 

F. BONET.—València, 188 

Llibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

Instal·lacions elèctriques, aigua i gas 
RAFEL SALA.—Corts Catalanes, 451. 

Pelletería 
L E RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers, 72. 

RIBAS I FERRER. B. REGINA 
Novel·les escollides.—Muntaner, 65 

Mantons Manila i Mantellines 
C. FONT.—Call, 1.  

Llaneria i Sedería  
CASA PUIG.—Call, 9.  

Camiseria.—Boqueria, 36 i 38 
RODRÍGUEZ & FERRER 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
PÉREZ i SÀBAT.—Fontanella, 18. 

Art. Fotogràfics i treb. de Laboratori 
E. PICAZO.—Jovellanos, 4. 

Articles fotogràfics i ràdio 
V. G\LDÉS ARÚS.—Salmerón, 140. 

Articles Viatge i Pell 
LA MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

ANTIGUITATS D'ART 
Carrer del Call, 28, pral. 

R. ABELLÓ.—Ronda S. Antoni, 48. 
Lampares menjador, des de 10'90 

Cristalleria i Alumini 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 

Taller de ÒPTICA, J. PUIGORIOL 
Carrer Muntaner, 56 

VULCAXITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
A. Hernández.—Rosselló, 199. 

Fàbrica de Lampares Elèctriques 
ALFONSO MANES.-Villarroel, 173ibis 

G A N I V E T E R I A R O C A 
Plaça del Pi , núm. 3 

CAMISERIA del "Liceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau, 3. 

IMP. ALTES 



DIADA DE SANT J O S E P 
Magnífics regals podren fer amb objectes 

d'aquesta casa 

GANIVETERIA 
ES R O C A . => 
BARCELONA 

PIAÇA DE1 PI, 3 
(davant l'Església del Pi) 



SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 
Pitr i txol , 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

iai 
Fabricació pròpia 

«»-
Vendes a termes. 

Condicions especials pel 
pagament immediat. 

Eiposieió. Despatx i Tallers: 
Calabr ia , 9 4 • Tel. 9 6 8 H 

BARCELONA 

ÒPTICA 
AMERICANA 

l 
Ulleres i cristalls 
de totes menes 

Es gradua la vista 

Salmerón, 132 
BARCELÓ» (fi.) 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

Corts Catalanes , n." 643 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

TRICROMIAJ-AUTOTIPlAi 

CALÇATS 

ALFORS 

RASPALL! 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

Portaferríssa 13 
BARCELONÍ 

i C^ A TV/T A T I . LLUNES I MIRALLS. Lauria, 
V-^ ¿'I. _1VJL J*^L J _ J V - / B A R C E L O N A 

RELLOTGERIA 
«EL MARINO» 
EL MILLOR RELLOTGE SUÍS DE PRE
CISI Giraalil per deu anys i únic 
que dorasteis .tinc primers i'adcpa de 
Iran: en tota mena d'espitllamants 

P E R A E N C À R R E C S 

Jaume Boca, Ordre, 136. - S a i t Andreu 
Josep Torruella, Ripollès, 73. - San! Marti 
Merceria Bell Caprici. Carmel, ¡0. - Les torts. 

CENTRAb I TAULER O'AGOBS: 

Jame Fonollosa. Canvis Vells, mi». 8. 
Bisutería fina. - B f l R C E L 

Ceràmica 
i 

Rajoles 

^Bruch, 58 
$RCELONA 

~> 

Fàbrica de Llonganisses, 
la millor de la nostra terra 

A Seu D'URGELL, N. » ' 
TELÈFON \ A BARCELONA, H.° aosi-» 

A S I T G E S , t." taa* 

Demaneu a tot arreu la marca 

"ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaic 

CASTELLCIUTAT 
(Seu d'Urgell) 

" 
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