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P L O U E N E L S L L I B R E S 
La sensació és aquesta: que els llibres plouen, plouen i plouen (perdó pel 

'calemburg"). Passà (passà?) l'època dels polítics, ha vingut l'època dels 
literats, dels escriptors en general. Carles Soldevila, l'eixerit d'"El senyoret 
Lluís" fa pocs dies que comentava a "La 
Publicitat" el fet de l'abundor de llibres 
que es publiquen, que gairebé ja no hi 
ha temps de llegir-ne una part. Té raó. 

I el públic "respon". El públic com
pra llibres: molt interessant. I el públic 
llegeix els llibres que compra: més in
teressant, encara. Això vol dir que la 
publicació de llibres no recolza en la 
sotentesa cooperació patriòtica; aquest 
recolzament és sempre una cosa perillo
sa i frèvola; això vol dir que el públic 
adquireix els llibres part per aquest mo
tiu, potser—i està molt bé,—però els ad
quireix altrament perquè s'ho valen, és 
a dir els llegeix, els comenta, els critica, 
slii apassiona. Aquest fet ve a reforçar 
fins a límits d'indefinit abast i possibili
tats inexhauribles el mateix sentiment 
patriòtic. 

Joan Estelrích, comentant també 
aquesta "pruïja", a "La Veu de Cata
lunya' , deia que no érem pas arribats al 
fons del possible, ni de bon tros. Ho 
creiem: el nostre públic pot avarcar molt 
més encara. No, no som dels qui més o D'aEl Arlequín» de 15 de juny de 1844. 
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menys creuen—o temen—que aquesta pruïja actual serà un arborament fugisser, 
perquè comencem per creure que no es tracta d'un arborament com a tal; si 
en fos, a hores d'ara ja hi hauríem de conèixer, ja s'hi coneixeria; creieti, més 
aviat, que es tracta de l'eclosió normal d'una etapa a la qual menen els ca
mins anteriors; no vol dir que circumstàncies determinades no hi hagin dut !a 
seva influència, en la qual si, que podem veure-hi quelcom d'"arborament". 

Sí, que1 vinguin llibres, llibres preparadets, estudiadets, ben fetets—no 
demanem, tampoc, meravelles; les meravelles, els heroismes ací com a tot 
arreu passen molt per alt i no els podem exigir;—el públic seguirà comprant-
los... i llegint-los. 

Ara, hi ha una cosa i és que en una època així com la nostra, d'una eclosió 
literària tan albiradora—com si es tractava d'una altra mena d'eclosió—també 
surt a flor d'aigua en podríem dir-ne xafardeig que, a voltes, fa mala impres
sió, alguns se n'escandalitzen i tot, diuen que aquest safaretx és causa de des
crèdit. Potser hi ha una mica d'això, una mica molt mica, és un escumeig 
extern, encara la bullida del bon vi; si no hi havia el bon vi davall, ço és, «i 
no hi havia la substància, ah, senyors, tampoc no hi hauria l'escuma. 

Que facin, que facin: no direm que siguin coses allò que es diu agrada 
bles, a voltes, algunes picabarelles, dutes amb determinat extremisme o potser 
un xic mal enfocades, sí, poden donar un xic de mal gust. Però un pols o un; 
mostra de passió, encara que no sigui més que per cremar al foc, com brin
de llenyeta seca, també ajuda, contribueix a la vivacitat, a l'encuriosiment 

Mentrestant llegim, llegim. X. 

Edicions diverses 
LA C I V I L I Z A C I Ó N DEL 

O R I E N T E ANTIGUO, per J. Hun-
ger i H. Lamer, tradúcelo de Domin
go Mir al, Edició de Gustan Gúi, 
Barcelona. 200 pagines. 193 gravats. 
Pésetes: 5. 

Encara que un xic tardanament, ens lle
ga de fer un modest coment ací d'aquest lli
bre fortament interessant per la manera 
sucinta i clara com tracten la matèria els 
autors, i per la profusió d'il·lustracions que 
d'una manera gràfica donen idea del desen-
cabdellament de les remotes civilitzacions 
antigues. En tres parts és dividit el llibre: 
civilització egipcia, civilització babilònico-
assiria, i civilització de Pèrsia i de l'Asia 
occidental. Cal confessar que avui dia, tal 
com estan ja els estudis relatius a aquests 
pobles, és arriscat de parlar-ne sense caure 
en el perill de fer una repetició més de 
coses ja dites. Però el mèrit dels autors 
d'aquest llibre manual per això precisa
ment sobresurt perquè en tan breu espai 

de pàgines saben condensar el tema d'un 
manera clara tot aportant una abundor grà 
fica nova, fugint d'allò tan vist i conegu 
pel vulgus més vulgus. 

LA SOLTERÍA ANDANT1 . 
per M. Roberts Rinehart. "Colecció 
selecta internacional." Edicions Gus
tau Gili, Barcelona, 1926. 252 pi 
Pessetes: 4. 

Encara són els anglesos els mestres de 
l'humor i de la ironia, ensems mestres ii 
discutibles en l'art de novel·lar. Un llibr 
de novel·la anglès, a desgrat del contrast ;i" 
negable que la vida d'allà amb la vida d'ai 
ofereix tan sovint, un bon llibre de nove1 

la anglès, com és ara aquest, resulta d'u¡v 
lectura força agradable i entretinguda. L* 
argument ple d'enginy, agençat amb un b 
de Déu d'anècdotes i passatges graciosc 
i simpàtics manté el viu interès i us delec 
ten amb aquella finor i elegància pròpi<> 
d'aquell poble, "gentleman" per excel·lèr. 
eia. "La solteria andante" és una obra ama 
rada de simpatia. 

AMICUS 



E L B O R I N O T . - 3 . 

D O N E S 
LA DONA, MATEMÀTICA LA DONA, ESTALVIADORA 

"Sportman".—Que no bailes aques
ta formosa sardana "Per tu p lo ro" ? 

No? I, per què? * 
"Niña bien".—Perquè la mamà, per 

fer-me lluir, em va treure del col·legi 
als catorze anys, i ara em trobo que 
no sé de comptes! 

LA DONA, TEMPTACIÓ DIABÒ
LICA. 

Ateneísta ¡ove. — Trobo que a 
N'Adam li costà molt el caure!... 

Ateneísta vell.—Però si a la primera 
temptació—la de la poma—ja va pe
car!... 

Ateneísta jove.—Es cert. Mes si Eva 
arriba a vestir com les dones moder
nes (molt de "chic" i molt poca ro
ba), el menjar-se la poma haguera es
tat el segon o el tercer pecat comès 
per ell. Es més forta la temptació del 
vestit que la del nu; millor dit, és 
més pecaminós el nu del vestit mo
dern, que el nu nu de la nostra pri
mera mare. Un exemple: no sigué 
Adam, envers la seva dona, fidel com 
un gos l lop?. . . 

LA DONA, "MASCULITZADA". 

Marit.—Montserrat: ara que s'apro
pa el sant de la teva Patrona, la Mo-
reneta, et desitjaria regalar quelcom 
que et plagués. T'agradaria un parai
gües? Potser un moneder? O una pan
talla pel saló? Digues què vols, i t'ho 
compraré. Què et fa més il·lusió? 

Muller.—Moltes coses; però el què 
em faria més servei, portant els ca
bells curts, fóra una "Gilette"... pel 
clatell! 

La futura padrina. — M'agradaria, 
noia, que la teva pròxima criatura, sí 
fos nena, es digués Mercè. 

La mare de la "criatura".—Vostè 
faci el que vulgui, com a padrina que 
és; millor dit, que serà... Però trobo 
que per la Mercè sempre és festa de 
precepte, i pel seu sant, quan la noia 
sigui gran, tindrem de convidar a mol
ta gent. Posem-li Dolors, que sempre 
escau en jorn de treball... i de de
juni? 

LA DONA DE BON GUST 

Senyora.—Em vaig comprar aquesta 
mantellina, i ara no m'agrada... per
què el meu marit la troba lletja! 

Botiguer.—Sí, és lletgíssima; però 
els fabricants en tenen de fer de llet
ges i de boniques; o sigui, per les se
nyores que tenen mal o bon gust, res
pectivament ! 

LA DONA PLANXISTA 

(Abans d'un banquet familiar, lu
xós). 

La mestressa.—M'agraden amb de
liri, les patates fregides! 

La convidada.—A mí també! Però 
aborreixo el fricandó. La trobo una 
menja ordinària, ridícula i plebeia. 

(A mig banquet). 
La convidada.—Es pot saber amb 

quin altre exquisit i modern plat ens 
vol obsequiar la mestressa d'aquest 
palau ? 

La mestressa.—Ja que m'ho dema
na, no tinc cap motiu per negar-m'hi. 
Li vaig a oferir un plat clàssic: fri
candó !!! 

ALBERT LLOBREGAT. 
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H U M O R D ' A H I R 
Per l'interès que, encara, al cap de 

seixanta cinc anys té, i per la murriera 
i múltiple sentit amb què són dictats, 
transcrivim literalment (no completa) 
aquesta lliçó de coses. 

COSAS DE TONTOS 

Engordar sin vergüenza. 
Enflaquecer por amor. 
Caerse de la cama. 
Acariciar a los gatos. 
Pasar por detrás de las muías. 
Llevar muy almidonado el cuello de 

la camisa. 
Ponerse grave para parecer sabio. 
Decir la verdad. 
Admirarse de que haya apostasías 

en el siglo del turrón. 
Entablar y seguir pleitos. 
Prestar dinero. 
Mirarse en su propia sombra. 
Llevar el sombrero ladeado. 
Tener fe en la medicina. 
Pescar con caña. 
Usar botas estrechas. 
Jugar a la lotería. 
Cortejar a una vieja. 
Ser franco y benéfico. 
Afeitarse con agua fría. 
Silbar una comedia buena. 
Aplaudir una ópera mala. 
Prestar fianzas. 
Montar caballos fogosos. 
Asistir a un besamanos. 
Comer nísperos. 
Conspirar. 
Dar grandes saltos en la polka-ma

zurca. 
Buscar amigos en la desgracia. 
Creer en promesas y juramentos de 

políticos y de enamorado. 

Llevar una rosa o clavel en el ojal 
del frac. 

Presumir de erudito. 
Tomar acciones de sociedad anó

nima. 
Andar con la punta de los pies muy 

hacia fuera sin ser bailarín. 
Hablar de política. 
Chupar el puño del bastón. 
Vestir a lo bufo caricato. 
Jugar con tahúres. 
Engreírse por haber sido alcalde. 
Llevar lentes sin ser corto de vista. 
Asombrarse de algo. 
Abrazar a una fea (*). 
Casarse con mujer aficionada a la 

sección de variedades. 
Usar botas con tacones muy altos 

para parecer buen mozo. 
Criticar sin saber. 
Creer en las palabras de honor. 
Exigir constancia a los amantes. 
Ser esclavo de la moda. 
Echarla de culti-parlista. 
Hacerse el travieso a los sesenta 

años. 
Llevar la cabeza descubierta y el 

sombrero en el bastón. 
Calzar un solo guante y juguetear 

con el otro. 
Ostentar el mondadientes entre los 

labios. 
Llevar el pañuelo dobladito. 
Suicidarse. 
Ir con las manos metidas en los bol

sillos traseros. 
Teñirse el pelo. 
Batirse por el bello sexo. 
Bambolearse andando. 
Alborotar en los cafés. 

(*) Deja de ser tonto quien tiene 
tal estómago, si a favor de los abra
zos disfruta una vida regalada. -
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Silbar por las calles. 
Pavonearse con bordados. 
Escupir en el pañuelo por no ensu

ciar el piso. 
Probar fortuna en la bolsa. 
Comer mal para vestir bien. 
Enganchar el pulgar, o los pulgares, 

en la sisa del chaleco para darse tono. 
Creer que la mejor razón es la jus

ticia. 
Llevar una punta del pañuelo fuera 

del bolsillo. 
Dar fé a las palabras de los candi

datos en vigilia de elecciones. 
Creer que son sabios cuantos apa

rentan serlo. 
Fiar al mérito lo que únicamente se 

alcanza por recomendación. 
Tener por cristiano a todos los que 

se golpean el pecho. 
Dudar que en el Gremio de marean

te hay unos cuantos que navegan vien
to en popa. 

(De la secció "Aletazos" d'"El Pájaro 
Azul", 21 de desembre de 1861). 

H U M O R D ' A V l I 
FET HISTÒRIC 

Una coneguda i simpàtica damisel·la 
sansenca, el nom de la qual em reser
vo per por de què em trenquin les 
cames, rebé, no fa gaires dies, una 
lletra de text il·legible què, per la fir
ma, comprengué era del seu promès, 
qui accidentalment es troba fora de 
Barcelona. 

Impacient mirà i remirà la lletra, 
però, era impossible; no s'hi llegia res 
més que el mot "estimada": I pensar 
que durant quinze dies havia esperat 
amb ànsia notícies de l'estimat; i ara 
que en rebia, no les entenia! 

Neguitosa d'esbrinar lo que tan mal 
expressat estava en aquelles ratlles, 
resolgué emprar un medi que cregué 
infal·lible. I mentalment es digué: 
"Aniré a casa d'un apotecari i li en
senyaré la lletra, i com que ells estan 
acostumats a llegir els garagots dels 
metges, fàcilment em llegirà el que hi 
diu". 

I així ho feu. Al migdia en sortir 
del taller on treballa, anà a casa d'un 
conegut farmacèutic hostafranquí, el 
nom del qual també em callo per por 
d'haver d'aguantar ses ridícoles expli
cacions, i li pregà fes la mercè de lle
gir-li aquell escrit. 

L'apotecari, posant cara de suficièn
cia, es mirà el paper, i després d'un 
breu examen, contestà alçant el cap, 
orgullós: 

Està bé. Esperi una estoneta que 
des seguida estarà!—I entrà al labora
tori. 

Al cap de quinze minuts d'espera, 
sortí l'intel·ligent farmacèutic amb una 
ampolla a la mà. 

—Si és servida. Dues pessetes amb 
cinquanta cèntims—digué a la noia, 
que restà astorada d'aquell acabament. 

.—Però...—protestà ella. 
—Si, senyoreta. Una cullerada cada 

dues hores i aviat desapareixerà 
aquesta tos. 

He contat aquest fet, que és histò
ric, perquè us serveixi de lliçó i per
què no us fieu pas massa d'alguns 
d'aquests sabis (?) què, en una lletra 
d'amor, hi llegeixen una recepta con
tra la tos. 

ATILA. 

(D'"E1 Dijous", de Sans). 
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0 dolç i cordial amic! 
vostra epístola galana 
un evangeli demana, 
i així a contar-lo m'aplic; 
dient que em ric del més ric, 
que amb ma ceba i amb mon pa 
troba lo gust del mannà 
mon apetit que a tot diu; 
i una cuixa de perdiu 
d'eix modo menjar em fa. 

Per més que el fat importú 
em persegueix amb cruesa 
vestir-me vull de grandesa 
sens emprar-me de ningú: 
mentre que a vós del Perú 
perles la musa us enfile 
amb els brins de l'or de Xile 
la meva apedaçarà 
el món que romput està 
ans que del tot es desfile. 

1 suposem tot primer 
que jo só aquell catequista 
que d'humil Capi-Gorrista 
pugí a capellà roquer: 
supremo Rei d'un graner, 
Duc d'un campanar molt fort, 
gran Senescal d'una sort, 
Tetrarca d'una Abadia, 
Quirite d'una promia 
i Berlabey d'un bon hort. 

En fi, siga lo que só; 
jo fóra un home perfet, 
si ma sort m'haguera fet 
un gran príncep o baró 
mes, vinguem a la raó; 
quan el cel tal gràcia em fera, 
¿què és el que ma sort tinguera 
més que ara en l'essencial; 
si no és que mon propi mal 
com ara no el coneguera? 

No em só apenes descuidat, 
ni comès les menors faltes, 
quan mon fiscal per les galtes, 
la correcció m'ha donat: 
diuen-me la veritat 
ara em sàpia mal o bé; 
que com la fortuna em té 

en predicament humil, 
se m'atreveix el més vil 
a dir-me lo que em convé. 

Així fundo mon descans; 
en ma pobresa mateixa 
i a ma sort no li faig queixa, 
ans bé li beso les mans: 
els de prebendes més grans 
solten la imaginació 
a la major presumpció, 
que còpia en son honrós títol 
que si ells són de capítol 
jo de parágrafo só. 

Ningú d'eixos fariseus 
sobre quatre mules rua, 
cada mà sobre una cua, 
i sobre dos colls, dos peus: 
en les més famoses Seus 
el de major dignitat 
sobre una mula va honrat: 
puix jo en tinc una també 
i que és tan mula de bé. 
com la mula de l'Abat. 

Com salta el gos de més seny 
per la bona tavernera, 
un cèrcol, d'eixa manera 
passa ella per un congreny: 
i per modo de desdeny 
a eixes coses s'humilia: 
que d'altra part ja estudia, 
i dóna lliçó als matins, 
i els pretèrits i supins, 
com a l'ordi se'ls envia. 

Dos dotzenes de gallines, 
sots la protecció d'un gall 
tinc en lloc de papagall, 
i ocells de les Filipines: 
ni des de les platges xinès 
gossos envio a cercar; 
que un en tinc per registrar 
a quants a la porta piquen; 
i és tal que si li repliquen, 
una anca se'n sol portar. 

No em poso lo blanc ermí, 
quan és rigorós el fred. 
damunt el brodat roquet 
d'Holanda ni Caliquí; 
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que amb ma garnatxa de lli, 
i la cota arrossegant, 
que vaig comprar a l'encant, 
i el salpasser en la mà, 
dimoni a l'infern no hi ha 
que em gosi venir davant. 

Ni em guarda el barret motllat 
la premsa curiosament; 
que el meu, en dar-li eix turment 
diria la veritat, 
revelant quant ha suat 
ma corona deu anys ha, 
que a abrigar-la començà 
amb llaç tan unit i estret, 
que ni per calor ni fred 
ja més la desemparà. 

Se va en l'escola movent 
gran bàndol i dissensió 
sobre la millor lliçó 
j el més agut argument: 
de tot això visc exempt 
perquè, sol en eixa part, 
de competències em guard 
i estic d'enveja deslliure, 
tal, que si em veuen escriure 
pensen que ho faig amb mal art. 

Mes a mon ventrell li val, 
sens salva de ministrils 
un plat de coses subtils, 
que el pavo i faisà real: 
donem assalt general 
en el punt que he beneït 
al que la tia ha amanit, 
que es dóna de tal tropell, 
que encetarà un carretell: 
si'l mira de fit a fit. 

Deixa la tristesa i dol 
el pensatiu cortisà, 
sols perquè el Duc el mirà 
entre el pretendent estol: 
i mira'm a mi lo sol 
després d'haver ben dinat, 
i restaré més medrat 
amb la creu que jo em faré 
quan de son badallaré, 
que amb la que espera el cuitat. 

Ja no m'aturment ni plor 
per lo negre voler bé, 
que un desengany em tragué 
aquesta llúpia del cor 
ni ja reconec el for 
de l'amor ni m'apassiona; 
i si algun combat em dóna, 
no en faig algun fonament; 
que aquí mateix li present 
la carta de la corona. 

Sols li confesso a l'amor 
una cosa d'importància 
i és, que la gran arrogància 
del món, ell l'abat millor. 
Passeja's el gran Senyor 
amb sa guàrdia acompanyat; 
i per més que va guardat, 
una pobra menestrala, 
que ¡ni manco sap què és gala 
el cor li deixa lligat. 

Temps era que a mi em tenia 
tan ple de superstició, 
que a sa inútil devoció 
dos mil ciris encenia: 
però ja ha arribat el dia 
que ses ares profanant, 
al desengany pur i sant 
he consagrat mos sentits 
basten els dolors patits 
ja no hi vull res en avant. 

Ja lo pensament em diu, 
Filisart amat i car 
que em deveu imaginar 
molt burlador i festiu; 
mes si paciència teniu 
ja veureu com eixirà 
la mà dreta; que si està 
un poc desembarassnda 
amb una gran pedregada 
tota la terra abatrà. 

Ja em par també que dieu: 
"què és d'aquella gravetat 
amb què nostre Tirsi inflat 
tan grans alimàries féu? 
així apedaçat es veu 
el món, romput, per sa mà? 
en això només, parà 
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aquell tan gran rei o roc?" 
Però, espereu-vos un poc, 
veureu el que passarà. 

Vinga, puix ja estic formal, 
per ceptre algun aspi vell, 
la corona d'oripell 
que fou del rei de Nadal; 
i per suprem tribunal 
un banc amb un parassol; 
i als peus ma grandesa vol 
un món de paper d'estrassa 
i amb eixa postura i traça 
manaré de pol a pol. 

De ma autoritat ja ús, 
faig una exclamació i dic: 
Ah, mon traïdor i enemic, 
que fals estàs i confús! 
el més roí talla i cus 
en tes faldes a son pler: 
i el que a la virtut vol fer 
l'obediència deguda, 
en lloc de donar-li ajuda 
no li deixes os sencer. 

En tes majors poblacions 
tant com el traidor voldrà 
viurà el just, i seny tindrà 
fins a empendre'l els minyons, 
cridant-li per los cantons: 
Vida airada vertadera! 
que el treuran de pollaguera, 
si es un savi soloní 
i a un Aníbal numantí 
torbarà un Visca Ribera! 

No us par que em vaig adobant 
i que sé mudar de to? 
ara bé, vaja de bo 
passem poc a poc avant: 
anem el món governant; 
i en ordre de mon ofici, 
mostrem com en ell el vici, 
tant la virtut refredà 
que sols la retornarà 
el foc del final Judici. 

Basca apar que li causam 
els pobres al titular 
que deu pretendre baixar 
d'algun germà extern d'Adam: 

i és el bo que si cavam 
la terra mesclada amb fem, 
a una cana trobarem 
tothom ser fill de ses obres, 
i tant els rics com els pobres 
a l'altre món ens veurem. 

Musa, deixant eixa veta, 
algun altre en pots cercar, 
que a eixa gent deus respectar 
per més que et sembli imperfeta 
que no mira si és l'aixeta 
de plata en la font aquell 
que porta ardor al ventrell, 
ans bé, si la set estranya 
una fulla o mitja canya 
li apar que és d'or de martell. 

Però, Filisart, ja em par 
que la musa s'amoïna 
i que, com si fos beguina 
diu que la vull predicar: 
eixa, deixem-li passar, 
sens que la fassam desdir 
en fe, que si ve a partir 
de caritat i bon zel, 
vaja, que tot és pa i mel, 
tornem, vida mia a dir. 

En tant abatuts motius 
la justícia es funda ja, 
que en té més qui aportarà 
per a festes, més perdius: 
i dels mateixos arxius 
arribant la primavera 
li ha d'eixir travessera 
la llei gallus afirmant 
que pollastres no portant 
mal recapte se li espera. 

Fa ja de la ploma ram, 
resc de la tinta el Notari, 
i el Procurador portar-hi 
ocells, procura amb reclam: 
ploma de quaranta un pam 
procura de cent assots 
els convindria als lladrots: 
i farien penitència 
el un de sa negligència 
i l'altre dels quids pro quods. 
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Deixa el metge assegurat 
el malalt, de sa passió: 
com si ell, algun cabussó 
al ventrell li hagués donat: 
al pobre li ha ordenat 
un cert refrigeratiu, 
i que ha de curar-lo diu; 
mes com no li encerta el mal, 

. el refrigerant és tal 
que apaga el calor natiu. 

El farmacopeu es riga-
del món, fent-se amb herbes ric; 
més jo sala d'armes dic 
el que ell nomena botiga: 
baldament el metge escriga 
en la recepta a son pler; 
que ell ja sap el que ha dè fer 
¿i no té algun pot allí 
que per l'honra del veí 
tornarà, si és menester? 

El qui fugint de la guerra 
amb un moro ensopegà, 
i ja mig mort, l'acabà 
caient sobre d'ell en terra; 
absolutament s'aferra 
a eixa contingència i cas 
contant que era un Moragas 
de corpulència membruda 
callant la fuga i caiguda 
i el com s'esclafà lo nas. 

No es contenta el mercader 
sols amb un guany moderat; 
perquè de tot el guanyat 
paga delme a Llucifer: 
i tan lliberal sol ser 
que per a comprar tapins 
dóna quatrecents florins 
i pensa que satisfà 
amb això lo que robà 
fent almoina als Caputxins. 

El poeta singular 
que té botiga parada 
on sa passió enamorada 
tothom li porta a solar: 
diga i com amb tan trobar 
mai troba substància i suc 
en casa del comte o duc; 

t o r de V a l l f o g o n a 

ans la vena, el desditxat 
sec el porta i desmedrat 
bé com els gossos el cuc? 

L'avar podrit de diner 
menja la carn de baix preu 
que sols amb un tirapeu 
la raó se'n pot haver 
i el gentilhome gorrer 
que viu ací retirat 
i té sa grossa heretat 
en el regne del Japó 
menja lo millor moltó 
i lo capó regalat. 

No es cura de son servei 
ni el coneix sa majestat 
i usurpa l'altre l'honrat 
títol de criat .del rei: 
però, què molt, si la llei 
de Moisès ja professant, 
va los altars rosegant 
i religiosos acull 
amb tot que la sang li bull 
allà en el Divendres Sant? 

Fa de la barba tinter 
per fer-se jove el canut 
que és la major joventut 
que a vuitanta arnys pogué fer : 
però a l'arrel l'esper, 
que un tant es descobra franca, 
que com la pebrada hi manca 
si un poc de pelussa hi creix 
gent endolada pareix 
amb mitja i sabata blanca. 

Amb color veure la vella 
puix que de sa bossa ho paga 
deixem-ho; que aquesta plaga 
és ja tan vella com ella; 
amb gran raó se'n querella 
naturalesa agraviada, 
i com es mira burlada 
amb els propis instruments 
d'aquest agravi en les dents 
procura restar venjada. 

Set o vuit anys té la Nina 
i encara que és tan minyona 
ja sap molt bé la xacona 
i no sap bé la doctrina: 
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Del balconet estant 
Ara comprenem ben bé l'interès de 

les dones a descomptar-se anys. Anà
vem, aqueix altre dia, Rambla avall, 
i en àsser davant la casa on té instal-
lades les seves oficines "La Veu de 
Catalunya", un grup de gent ens féu 
deturar i mirar en l'aire com ells, vers 
la pissarra anunciadora d'assenyalats 
esdeveniments. Llegírem: 

"Una vella ha atemptat contra el 
president del Consell d'Itàlia, senyor 
Mussolini. L'ha ferit al nas". 

Arribada hora de nit, compràrem, 
com cada dia, "La Veu de Catalunya", 
edició del vespre, i, pressosos, anà
rem a cercar més detalls de l'atemptat. 
Llegíem, llegíem, llegíem firis que tro
bàvem el de l'edat de l'agressora, i en 
això s'obriren els nostres ulls: aquella 
"vella" era una dama d'uns cinquanta 
dos anys! 

Penseu, ara, que el telegrama que 
va dur la notícia ací, va circular per 
tot el món, i per tant, a tot el món pro
clamava fatídicament la vellesa de la 
dona als cinquanta do's anys. 

No tenen, doncs, tota la raó les do
nes a descomptar-se? 

* * * 

"Servitud", la noveïla o "memòries 
d'un periodista", de Joan Puig i Ferre
ter ha tingut un èxit ressonant, el lli
bre s'ha despatxat com pa beneit; cal 
felicitar-ne l'autor, i cal felicitar-ne 
l'empresa editora: Catalònia. 

I el llibre d'En Puig i Ferreter ha 
tingut conseqüències altres que les es
trictament cenyides al pur terreny li
terari, ha tingut efectes i conseqüèn
cies d'ordre social: algun redactor de 
cert diari, que fins ara tenia unes tar
ges on es llegia el seu nom i a sota el 
títol de "Redactor de... (ací el diari)" 
ha cuidat fer-se fer unes novgs targes, 
de les quals ha fet suprimir Vesmen-
tat títol. 

Altrament, diuen que la Llibreria 

Catalònia, editora del famós llibre, ha 
sofert dues baixes de la seva clientela. 

I, doncs, la literatura, senyors, ser
veix per alguna cosa més que no per 
passar tot simplement l'estona, ho 
veieu ? 

* * * 

V O L V E S 
Si n'hi ha, de maneres de guanyar-

se la vida! 
Una de tantes, la d'aquell que es 

feia passar i s'exhibia com a extraor
dinari dejunador, que no menjava ni 
bevia de res, passava de l'aire del cel. 

Però resulta que tot era una farsa— 
que si n'hi ha, de farses!,—i descobert 
el truc, el meravellós individu fou re
collit per la policia. 

Fieu-vos dels prodigis. Si es trac
tava de la "vieja política", ja fóra una 
altra cosa: aquests sí, que dejunen! 

No s'acaba ací la facècia, encara. 
"La Publicitat", sota el rètol d""un 

dejunador que feia trampa" dóna la 
següent notícia: "Viena.—Ha acabat 
les tasques el Congrés d'obrers intel-
lectuals". 

Oh, càustica ironia! Ja la veiem, ja, 
la punta: voleu dir que els intel·lec
tuals són uns dejunadors de veres, no 
pas amb trampa? 

* * * 

S'ha complert vint-i-quatre anys que 
una traïdora malaltia aterrava tot d'una 
el Doctor Robert. Al cap de vint-i-qua
tre anys, uns desvagats feien córrer 
que hom anava a aterrar el monument 
del Doctor Robert. 

I total, no-res. 
PETIT & PATAUD 



GAZETA DE BARCELONA 
DEL MARTES i t . DE ENERO DEL 

Año de 1768. 

ConJL·minopia í.di Novi<mbre de 1-67 

} L C a p i t á n Baxà debe reftituirfe b r e v e m e n t e á elle 
P u e r t o con la Efquadra que t i ene á fus o rdenes , 
y a feguranfe le confer irá la d ignidad de G r a n Vi-
lír. Su Alteza ha dado el G u b i e r n o de Vidií*. i Me-
btmed Baxú de Adena ; y el de Cbotxin á Kajtb ha-
xa. Stítílar ibtabin , B - i i de AítlzUc reemplaza en 

ion Baxà , que le fucede en tu refulla. Alimifmo ha 
confer ido S. A U t e i ce ra Cola a Abduigelil Ogl¡ Mibaned Baxà , G o -
be rnado i de Mcfout 

El Sr Goefel, R e n d e n t e de Dmamarta , par t ic ipó eftos días fu 
l legad» a los M ü i i í h o s de las Potenc ias Cbuliiarun. El Caba l l e ro 

Cuiuf' 

Tamany: 20 X M*7- — A n y >7°8- — 

Impremta de Tomàs Piferrer, editor. 

Erzetum i Suíei' 

Nwn. "*WÍ ' b". 
S E M A N A R I O 

C U R I O S O 
H I S T Ó R I C O , E R U D I T O , COMERCIAL, 

I'ublíco , y Económico. 

EL B LASON D E CATALUÑA 
D E D U C I D O 

De los Echos beroycos^, y memorables , d* k 
¿Nobles, Cavallercs, y otros Nacionales, en c! f 
glo oQavo, y lïguientes , en defenfa de la Sartu 

fe Catholica, y libertad de la P;tna, contra 
la multitud horrorot'a de Africanos, 

que inundaron li tfpaña. 

Lo faca à /M^ de las tinieblas del olvido 
Don Pedro Ángel de Tarazona , en N.'irttld ¿-

Privilegio del Rey nueítro Señor ; y io 
dedica à la Nobleza Cítalana. 

Se hallará en las Tiendas de los l.ibieros Ji<•'¡ 
Magriña frente de la Capilla de Marcia•, 

y Antonio Roca , Pla^a ¿e Santa Ana. 

Marcel. Por Carlos Gibert, y Tuto. 

Tamany: 13'? X *'<< — Ar>y 1600. — 
Impremta de Carles Gibert i Tuto. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., 
Gazeta de Barcelona.—Tamany de 

20 X 147. Periòdic setmanal apare
gut a Barcelona el dia 5 de gener de 
1768. Sortia els dimarts, constava nor
malment de vuit pàgines. Feia algun 
número extraordinari de pàgines i su
plements. Publicació característica dels 
temps reculats del periodisme. Es pu
blicà a Barcelona i rarament parla de 
Barcelona, es comprèn que devien su
posar que la gent de la cuitat ja era 
assabentada de les coses que s'hi esde
venien. Ni de Madrid no duu gaire co
sa. En canvi de nombrosos punts de 
l'estranger són les cròniques abundo
ses : de Constantinoble, de Moscou, de 

Copenhague, de Viena, de Londres, de 
Roma, d'Amsterdam, de París, de Flo
rència, d'Stokolm, de Varsòvia, Berlín, 
Francfort, Retisburg, Munich, Dries-
de, Leipzig, etc. 

No res d'estudis, comentaris, críti
ques. Notícies i algun anunci. Ara, les 
notícies eren donades amb dos o tres 
mesos de retard... no venia d'aquí. 

Preus no consten. L'editava Tomàs 
Piferrer "impressor del Rei Nostre Se
nyor", Plaça de l'Angel. Veiem tots 
els números de l'any 1768. 

El Blasón de Cataluña.—Tamany de 
13'5 X 9'5. Periòdic setmanal apare-

M 
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F(bret9 ie 1773- À S | 

-vm ~~ ffir^^íí S-nS 

T^N CVILLEKMO, DU^U£ Z>£ J^UÏTANU. 

^ I S T E Santo füè hijo de los Duque* de Aa^ i t an ia , y 
\^a Q ) n ¿ e , ¿<¡ puuv ia ¡ Iluftrtfmeí en Sangre , y en 

R iquezas , y muy poderofos en Eftadoi. Succedioleí 
Guillermo , como precMó heredero , que fué criado 
con toda grandeza, y regalo , y t i de fuyocra brtoíb, 

^ = = ^ ^ ^ ^ " » y mal inclinado j era muy alto de C u e r p o , y tanto 
-;ue parecía Gigan te . Liego à fet tan viciofo , y ca rna l , que como 
otro Herodes i t omo por fuerza la Muger de un hermano fuyo , y 
.a tuvo tres años en fu poder , y n o furria tjueüninguno le reprcen-

,u..r_ r„ „ „ „ h i r í a . F_n la colera era un fuego , en el •díefe , ni táchale lo que hacia. E.n ía coiei* ci« u„ < « t 6 ~ , -
Dírdonar injurias de aiero , y Como una dura piedra para todo lo 
-juc requería blandura , y piedad. Hizo muchos daños contra la 
igleGa , y negó la obediencia al Pspa , deiterranáo à los Obifpos, 
y Pre lados , maltratando à los Sacerdotes. El S e ñ o r , que de gran 
pecador le quito hacer gran Santo , le miro con ojos de piedad , y 
le tocó el corazón por medio de San Bernardo : y defpues de haver 
mudado fu v i d a , no huvo virtud que no pra&itatV. Fue fe à R o m a 
veftido de cilicios à raíz de fus c a r n e s , y Con una afpera loriga de 
hierro faxada con un cadena , y con los pies defca'fos, y de ella 
-TIañera fe hecho i los pies del Papa , y le pidió perdón. R.etiròfe 
si Defierto , donde todo lo retíante de fu vida lloró fus pecados 
con riguiofas penitencias , y mereció fer vificado de !a Virgen San-
*ifma. Fué fu dichofo tranfuo * »o- ^ e Febrero de 11 rtf. 

HIS-

BARCELONESA. 
periódico propagador 

OE TODA CLASE Uf! tOXOCHIlEX fUS UII .ES. 

' « " « a a í ' T i e ' * ' * T..J.. w , ' « " « a a í ' T i e ' * ' * 

£. *x^s-^Vi í^¿V Bfrffiu».J* ¿c^ 
ECONOMÍA POLÍTICA. 

DE LAS CAJAS DF AHORROS 

fcn lanío que consumi mos nuestro siglo . 
nuestra vida v nuestras faenasen estériles 
ludias tk opiniones: en lamo que . al iras-
lui de los alborotos, buscamos llenos * 
ardor la inhallable forma del gobierno per
fecto; eo lanío que perdemos el tiempo en 
investigar con prolija curiosidad la exacta 
proporción ion que en nuestras lejes de
ben combinarse el poder y la libertad; ol
vídasenos que estas elevada* cuestiones no 
interesan mosquea un número reducido de 
hombres. y que por uno que tome activa
mente parte en estas discusiones de que 
dependen sus derechos políticos, hay ciento, 
hay mil, que ni siquiera alcanzan )u sentido, 
v para quienes la libertad no es mas que 

una quimera, el poder que se les oficce w u 
palabra huera, una bui la de su impotencia . 
olvídasenos que eviste una clase proleta
ria , la mas numerosa cabalmente . l a ^ a * 
aquejada v l.i mas débil de la humanidad, 
olvídasenos, en Gn, que la sociedad impone 
deberes á medida que confiere ventajas, v 
que el mayor o menor grado de uviliíacion 

1 de beneficios > carpa» di-

de que tiene mas medios de c »mplir con 
ellos; al paso que el pobre reun ? mas títulos 
á la publica solicitud, por la ran W de que M 
halla diariamente expuesto á m. is [taqueras 
trabajos v necesidades. Nosotros pucsrpio-
pietarios 0 comerciantes. pof :edores. de; 
suelo 0 de la industria . si te nomos mat 
riquezas, mas goces i mas ilustración 
recordemos que estas riqueza; 1, esto* go-
ees y esta ilustración no M I pertenecí; 

Tamany: 20 X I4· — Any 1772. 
Impremta de Joan Forns. 

Tamany. 23' ; X '8 - — Any 18.46. 
Impremta de Joan Oliveres. 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT A M S ENÇA 
gut a Barcelona, no consta la data al 
número que tenim a la vista. El publi
cava Pere Ángel de Tarazona, en treia 
els materials histories de l'obra de Fra 
Esteve Barrellas, escrita l'any 1600. 
Dedica la publicació a la Noblesa Ca
talana; i el seu objecte és—diu—refe
rir aquells famosos fets i proeses il·lus
tres amb què els Cavallers Catalans 
contribuiren a l'expulsió dels moros 
d'Espanya. 

Publicació ben curiosa, que no té 
cap similitud amb els periòdics ac
tuals, més aviat sembla aquell sistema 
de publicació d'obres que hom serveix 
al públic a diferents remeses. Però és 

curiós que en finalitzar el primer tom 
(comprèn 13 números) l'autor adverteix 
que a partir del número següent "otros 
diferentes succesos, no menos dignos 

I anuncia algunes d'aques
tes coses, totes de caràcter històric; 
però també "veran—afegeixen—en el 
Templo de Venus, una muger explican
do los prodigios de la antigüedad, fi
gurados en exquisitas pinturas... Verán 
el Pontífice Vicari de Christo... y otras, 
muchas plausibles funciones, cuya lec
tura embelesa, al paso que instruye 
el entendimiento, y fecunda la memo
ria, justificando el Título que doy a 
esta Obra de Blasón de Cataluña". 
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D'on es veu l'ànim de l'autor que 
és de fer una revista d"'il·lustració", 
una mena, en cert sentit, de "maga-
zine", revista per a tots. 

Cada número consta de 32 pàgines, 
comptades les de cobertes i tot, sinó 
que de les generalment només que una, 
la primera pàgina, va escrita amb el 
títol del periòdic; les altres resten en 
blanc. No consten preus. Diu que es 
ven a casa de l'autor, carrer den Fono-
llà (no diu quin número), a la Casa de 
S. Sevó i a la de Joan Magrinà, davant 
de la capella de Marcús. Impremta de 
Carles Gibert i Tutó, Barcelona. 

Diario curioso, histórico, erudito, co
mercial, civil y económico. — Tamany 
de 20 X 14. Diari aparegut a Barce
lona; no tenim dades per deduir-ne 
l'any. Consta però, com veiem en el 
facsímil, que ja sortia l'any 1772, an
terior, doncs, al "Brusi". Constava de 
quatre pàgines. Sembla, talment, pel 
seu contingut, per bé que més divers, 
del "Blasón de Cataluña". Porta histò
ries de diferents països, vides abreu-
jades del sant del dia, curiositats, ver
sos i tot. Però ja duu algunes notícies, 
sobretot d'arribada de vaixells; i al
guns anuncis. 

No consten preus de venda i subs
cripció. 

Impremta de Joan Forns, editor Pe
re Àngel de Tarazona. 

Revista Barcelonesa. — Tamany de 
23'5 X 18. Periòdic setmanal apare
gut a Barcelona suposem per allà al 
juny de 1846. Es publicà fins als juliol 
de 1847, segons informes. Magnífica 
publicació instructiva i amenosa, d'una 
presentació verament exquisida i se-
nyorívola, d'un gust tipogràfic deliciós, 
amb il·lustracions ben boniques, i quant 
a text, contes, relacions de viatges, 
aventures, poesies, ciències, varietats. 
Una mena de publicació enciclopèdica, 
com d'altres per l'estil. Director: Au
gust de Burgos. Consta de 16 pàgines. 
Sortia els diumenges. Edició de Joan 
Oliveres carrer d'Escudillers, 53. Preus 

per sis mesos, 90 (quartos ? ) ; per tres 
mesos, 50; per un mes, 20. Amb 
aquests preus, els subscriptors tenien 
dret a adquirir les obres de fons de la 
llibreria Oliveres. Els qui no prengues
sin aquestes obres, sols pagaven la 
meitat de l'import asenyalat de la 
subscripció. Impremta de Joan Olive
res, c. de Montserrat, 10. 

(Els quatre diaris són de la col·lec
ció d'En Nicasi Perayre). 

llibres & lletres 
—Han estat fortament comentades 

les crítiques a "La Publicitat" i a "La 
Veu de Catalunya", respectivament, 
sobre el llibre d'En López-Picó: "L'en
demà de cada dia", i el d'A. Escla-
sans : "Articles inèdits". 

—Farran i Mayoral assenyala a "La 
Veu de Catalunya", l'aparició de la 
novella escriptora Maria Teresa Ver-
net. D'aquesta poetessa publicàrem 
nosaltres, no fa gaire, un poema. 

—"Comoedia", de París, comenta 
l'actualitat literària catalana, amb mo
tiu de la publicació d'" Entre la vida 
i el llibres" de Joan Estelrich. "La 
Fiera Literaria", de Milà, s'ocupa de 
l'antologia de poetes catalans redac
tada en italià per Cesare Giordini. 
També se n'ocupen els diaris de Ro
ma: "Conscientia" i "Tevere". "L'Am-
brosiano", de Milà publica un estudi 
sobre la personalitat de Joan Alcover. 

—Fidel S. Riu i Dalmau, el poeta 
manresà, té a punt de publicar un nou 
llibre de poemes: "Terra amorosa". 

—A Sabadell ha començat a publi
car-se un setmanari que s'anomena "El 
Federal", òrgan del Círcol Republicà 
Federal. Substitueix "El Pervindre". 

M f t M M l 



—El diari "El Pla de Bages", de 
Manresa, advoca per la creació d'un 
Ateneu literari a l'esmentada ciutat. 

—Les funcions fins ara donades ai 
Romea per l'Enric Borràs s'han vist 
molt concorregudes. 

—Es mort l'escriptor G. Baucells 
Prat, poeta entusiàsticament floraler. 

—"La Veu de Catalunya" dóna 
compte de l'amplia ressenya-estudi de 
l'obra de López-Picó: "Invocació Se
cular" que publicà la notable revista 
italiana "II Convegno". 

—"La Paraula Cristiana" del mes 
d'abril publica un interessant estudi 
sobre "els poetes de la davallada" ca
talana. 

AQUEST NÚMERO 
HA PASSAT PER LA CENSURA 

PELS BELLS CARRERS DE Mil CIUTAT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—C. de Cent , 304, pra l . 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
F . BONET.—València , 188 

Ll ibres , els mil lors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petrï txol , 8 

Instal·lacions e lèctr iques , aigua i gas 
RAFEL SALA.—Corts Cata lanes , 451. 

Pe l le te r ía 
L E R E N A R D . — C o r t s Cata lanes , 614. 

MATERIAL ESCOLAR I CIENTÍFIC 
Suc. ESTEVA MARATA). R. Univer . , 7 

C e r à m i c a i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tal l e r s , 72. 

RIBAS I F E R R E R . B . REGINA 
Novel·les escol l ides .—Muntaner , 65 

M a n t o n s Man i l a i Mante l l ines 
C . F O N T . — C a l l , 1. 

E L B O R I N O T . - 15. 

L laner ía i Seder ía  
CASA PUIG.—Cal l , 9.  

Camiser ia .—Boquer ia , 36 i 38 
RODRÍGUEZ & F E R R E R 

Ar t ic les Fotogràfics i Ràd io 
P É R E Z I SÀBAT.—Fontanella, 18. 

Ar t . Fotogràfics i t reb . de Labora tor i 
E . PICAZO.—Jovel lanos, 4. 

Ar t ic les fotogràfics i ràdio 
V. CALDES A R Ú S . — S a l m e r ó n , 140. 

Ar t ic les Viatge i Pel l 
L A MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

ANTIGUITATS D 'ART 
C a r r e r del Call , 28, pral . 

R . ABELLÓ.—Ronda S. Antoni , 48. 
L a m p a r e s menjador , des de 10'90 

Cr is ta l ler ia i A lumin i 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio , 60. 

T a l l e r d ' O P T I C A , J . PUIGORIOL. 
C a r r e r Mun tane r , 56 

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
A . Hernández .—Rosse l ló , 199. 

Fàbr ica de Lampare s Elèc t r iques 
ALFONSO MANES.-Vi l la r roe l , 173 bis 

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

C A M I S E R I A del "L iceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau , 3. 

P ianos , h a r m ò n i u m s : venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS A R N A U . 

Sast rer ia Econòmica .—P. P a d r ó , 14 
Tra jos a plassos i al comptat 

Acadèmia Tal l i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pra l . 1." 

Electr ic i ta t . . Lampa re s . - Moto r s 
M e n é n d e z Pelayo, 103 (G.) 

IMP. ALTÍS 



S A L A P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Patritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

Fabricació pròpia 

" * * • 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiptsitió, Htipiiti i Tallers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

RAMON SUNYE.l 
J O I E R 

Corts Cata lanes , n.° 6 , ' 
Telèfon 813-S.P.-BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Ona lona 
Novel·la 

contemporània 
«•» 

A TOTES 
LES 

LLIBRERIES 
Preu: 

3'50 ptes. TRICROniAJ~AUTOTIPIA5 

CALÇATS 

A L F O N S 
RASPALL 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon p^eu 

PortafeifelJ 
BARCELONÍ 

: LLÀTZER DE TOMES demaneu-lo a totes les llibreries Pess es 

Rellotgeria "El Marino' 

EL M I L L O R 
R E L L O T O E 
SUÍS DE PRE-
CISSIÓ Qaran-
r . , . í \ 

i únic que du
rant els cinc ' 
p r i m e r s 

de franc en iota 
mena de espat-
llament. 

tit per 10 anysyv-

PER EHCARHEGS: 
JAUME ROCA, 
O r d r e , 1 3 6 , 
Sant Andreu.— 

JOSEP TO
RRUELLA, 
Pipollés,73, 

St. Marti 
MERCE-
Bell Ca

prici», Carmel, 
50, Les Corts. 

CENTRAL I TALLER D'ADOBS 

Jaume Fonollosa. Canvis Vells, 8. 

Bisutería fina. - BARCELÓ 

m 

Si els seas 
% u l l s es 
'. cansen pot 

I evitar-ho 
consultant 
l ' ò p t i c 

¡ ^ profes-

'*\. ÉS*; sl0Ila' 

«, , J. Ruiz Urrea 
Ronda Sant Antoni, 6Í 

'- Ji tubifii d iiirn. Eilrih ptr l'estil j. 

F i l I l C I DE LLOñGi f l iSSE 
la m i l l o r de la nostra tsrri 

TELÈFONS 
A S E U D'UROELL, H.° I** 
A BARCELONA, H." 202 ' 
A S I T G E S , N. ° ¡383 

Demaneu a tot arreu la K»K* 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escalar 

CASTELLCIUTAT 
(Set» d'Urgell) 

»N0 ftV 

• t a _ » H t l i 
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