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2 3 A N Y S 
23 anys! Però no són els meus! Si 

ho afirmés, m'enganyaria ximple-
ment i, endemés, la mentida no és 
una de les meves armes. Això si, 
quan a un hom, sense solta ni volta, 
li fan venir mal de cap, la mentida 
és tan convenient com l'aspirina; amb 
l'aventatge sobre aquesta que, si la 
mentida no és mal intencionada, no 
malmet ni mica el cor. 

23 anys! Sembla ahir que els vaig 
complir, i ja fa més d'una anyada! 
Però com encara no m'ha passat per 
la barretina la idea de casar-me amb 
una "dona de setze octubres", creu
ràs que parlo del tot seriosament. 

23 anys!—"De qui són aquests 
anys?"—em preguntaràs tu, amic lec
tor, un xic preocupat i un bon tros 
neguitós. Et vaig a aplacar la curio
sitat al moment. Per endavant, per
què no facis mals pensaments, et puc 
assegurar i reassegurar que no són 
els anys de cap dels meus gossos ni 
de la meva ex-àvia. 

23 anys... complerts, té la meva 
germana! Quina diferència d'abans, 
de quan sols en tenia 19! Aleshores 
quina fallera en posar-se de Haig 
(escursant-se cinc ditets la faldilla, ja 
curta) per poder anar a lluir al Liceu! 
I quina fal·lera en posar-se "monyo" 
(1) (tallant-se els cabells a la "gar-
çonne", si el pare li hagués permès!) 
En aquells temps, mai més arribava 
a tenir els primers 19 anys. Mes avui 
dia, com a dona que ja es creu ésser, 
es treu anys del damunt, com tot el 
sexe femení. (Fins les velles de cent 
dos anys, diuen que en tenen cent!) 
—Endemés, en arribar a aquesta 
edat, 23 anys, ja no és convenient 
convidar les amigues per celebrar-
ho, ni és possible saber del cert els 
lustres d'una dona... fins a la mort. 
Però a l'Infern, on van a cremar to-

(1) En català: tannara. 

tes les dones (la Terra és el seu Cel 
perquè fan i fan fer a tots els homes 
el que desitgen) pateixen menys pel 
foc que les rosteix contínuament, que 
pel corcó que les hi pregunta i les hi 
preguntarà sempre més:—"Infeliç. . L 
A la terra ja saben els teus anys! Per 
què no vas baixar a cremar la Fe de 
baptisme, també?" 

23 anys... soltera! I no afegeixo 
darrera "soltera, però amb festeja
dor" perquè no acostuma anar els ma
tins a missa a la Concepció, l'església 
més vora de casa i la que té uns 
claustres als quals no són permesos 
els grups de més d'una persona... 
jove. 

23 anys! Mentre les amigues de la 
mateixa edat, companyes d'estudi de 
ma germana, la felicitaven al mig 
del passeig de Gràcia amb 1'"alegria" 
del nebot que va a enterrar un oncle 
ric i "oblidadís", jo també l'he feli
citat, però sincerament... perquè és 
soltera i no té cap pretendent: 

—"Germana, t'acompanyo al sen
timent! Ah! però si et podia trans
formar amb una bota de vi d'aquesta 
mateixa edat...! Aleshores, que em 
plauria encomanar-me la teva "gran 
tristesa!"... 

ALBERT LLOBREGAT 

Fa 25 anys que... 
Mossèn Gaietà Soler publicava el 

llibre: "Vida de Nostre Senyor Jesu-
crist". 

era convocat el primer Certamen 
Literari de Berga (febrer 1901), de! 
qual era president Mossèn Cinto Ver
daguer. 

s'estrenava al Tívoli el drama en 
tres actes de l'Ignasi Iglesias: "Els 
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primers freds", del qual era protago
nista Enric Borras. 

s'obria al Centre Excursionista de 
Catalunya una exposició de gravats, 
dibuixos, fotografies, relatius a algun 
ofici desaparegut o d'algun canvi to
pogràfic a Barcelona durant el s. xix. 

eren publicats: "Els arxius parro
quials. Sant Joan de Matadepera" per 
Mossèn Llorenç Sallent i Gotes; "No
tes històriques de Sarrià", per Fran
cesc Carreras i Candi"; "El filador 
d'or" lletra de Verdaguer, música de 
Narcisa Freixa; "La Universitat de 
Lleyda", per Joan Llorens Fàbrega". 

Pere M. Bordoy-Torrents comença
va de publicar en la revista "Lo Pen
sament Català", que dirigia Mossèn 
Cinto, "Aplec d'estudis bíblics i orien
tals"; un fulletó. 

reapareixia "La Veu de Catalu
nya", amb aquest mateix títol; des
apareixia "Diari de Catalunya", (13 
març 1901). 

la casa editorial Llobet i Mas publi
cava una edició de les cançons po-
3ulars: La filadora, Els tres tambors, 
La pastoreta, La filla del marxant, 
--'emigrant, harmonitzades per Ama
deu Vives. 

s'inaugurava una tanda de "dijous 
clàssics" a la societat "Los mon ta-
nyencs", amb lectura del poema de 
Mossèn Cinto: "Canigó". 

sortia el tercer fascicle de la col·lec
ció "Cançons populars", amb "Lo 
cant dels aucells". 

Víctor Català publicava el llibre de 
versos: "Lo cant dels mesos". 

la companyia de la Vitaliani posa
va en escena al Novetats "L'alegria 
que passa" de Russinyol, traduïda a 
l'italià, i "Arran de terra" de Guime
rà, també traduït. 

sortia el llibre "Guia pràctica per 
a la filatura de cotó", per Emili Riera, 
enginyer. 

reapareixia "Lo Catalanista" de Sa
badell, passats dos anys de voluntà
ria suspensió. 

l'Ignasi de L. Ribera i Rovira pu
blicava un llibre de versos "Mos tres 
amors", imprès a Portugal, on residia. 

Davant l'obra de l'artista 
Lluu la llepada, cristal·lina, 
del seu pinzell de gust de flor: 
en la llum òlea s'endevina 
la claror tendra del seu plor. 

Se'ns embriaga la retina 
del raïm net que esprem el to. 
I la memòria se'ns inclina 
a recordà on ha vist això. 

Ell sobreïx d'un clar de jorn 
qui besa el front dels qui pateixen 
i daura els nins desemparats. 

El mut objecte pren contorn 
dolç dels esguards que resplendeixen 
en les heroiques soledats. 

SEBASTIÀ SÀNCHEZ-JUAN 

(*) Feliu Elies (amb motiu de la 
seva exposició a les Galeries Laye-
tanes). 



Curiosíssima estadística de les gallines per 
províncies i regions amb la corresponent 

producció d'ous 
De cara a Pasqua, creiem oportú de fer 

una recopilació, amb l'estadística, molt cu
riosa, per cert i verídica, de les gallines i 
dels ous que produeixen. En elogi de les 
gallines no hem de dir res ara perquè tot
hom les coneix prou bé i qui més qui 
menys tothom en fa olla, croquetes o el 
que sigui. Quant és al ous, si començàvem 
a parlar de les múltiples i saboroses aplica
cions que hom en fa, no acabaríem mai. 
Anem al gra. 

Milers Mil lions 
gallines d'ous 

Coruña  
Lugo 
Orense 
Pontevedra 382 
Oviedo 
Avila  
Burgos 
Lleó 
Logroño  
Palència 
Salamanca 
Santander 
Segòvia 
Sòria 
Valladolid 
Zamora 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Madrid 
Toledo 
Alava 
Guipúscoa 
Biscaya 
Navarra 
Osca 
Terol 
Saragossa , 
Barcelona 1465 125 
Girona 235 13 

372 32 
150 12 
406 32 
382 29 

Soo 40 
193 IÒ 

3«5 21 

113 10 

257 20 
70 ò 
297 26 
420 34 
291 19 
171 14 
182 13 
150 12 

325 26 

317 24 
440 33 
305 26 

350 28 
202 15 
130 6 
252 25 
280 25 
268 21 

300 19 
683 IÒ 

Lleida 450 
Tarragona 188 
Balears 94 
Alicant 180 
Castelló 224 
València 945 
Albacete 340 
M,úrcia 551 
Almeria 117 
Càdiç 162 
Còrdova 338 
Granada 1-440 

220 
276 

29 
840 
300 
300 
670 

Huelva 
Jaén 
Màlaga 
Sevilla . 
Badaj oz 
Càceres 
Canàries 

RESUM P E R REGIONS 

Galícia 1.410 
Astúries 500 
Castella la Vella 2.529 
Castella la Nova 1-737 
Bascongades 534 
Navarra 280 
Aragó 1.251 
Catalunya 2.338 
Balears 94 
València 1-349 
Múrcia 791 
Andalusia 3-4Ó2 
Extremadura 600 
Canàries 670 

34 
10 
19 
12 
22 
57 
19 
54 
8 

13 
29 
87 
14 
19 

1 

1» 
56 

105 
40 

191 
137 

48 
25 
54 

182 
19 
91 
73 

179 
38 
56 

17-555 1-238 

Resulta, doncs que amb tanta gallina com 
hi ha, encara no en toca una per habitant 
ara veieu! Si tants ximplets que es dediquen 
a falòrnies de cultura, es dedicaven a J 
cria de gallines, d'altra manera aniríem! 
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GLOSSES PAR0D1QUES 
Mateu Janés Duran 
EL FOC SAGRAT 

Jo sóc un cul de ciri 
que degota la cera cap-per-vall. 

Em vaig fonent en un cruel martiri 

que en tots els meus sentits ha fet estrall. 

L'oblit és un silenci compungit 

que m'ha ofegat tota espurnant fal·lera. 

I dins mon cor, que és arca del neguit, 

hi sona tota joia ben baldera. 

Pobric misteri del meu cor mesquí. 

Quina serà la fita del teu viure? 

Feu, o Senyor, que sàpiga de riure 

tbans els altres no ho facin amb mi. 

Que en l'avara claror del teu esguard, 

sperit meu que amb el callar t'agences, 

ontra del món no hi trobaràs defenses, 

en voler abocar-t'hi hauràs fet tard. 

Si saps ésser valent amb el sofrir 

saps péixer el cos amb una engruna, 

amor serà ta roda de Fortuna 

i aquest color morat serà camí. 

lavores aquest cor escarransit 

li vindrà una pruïja que l'inflami; 

i;ue el plor de l'elegia, adolorit, 

ressoni amb espetecs d'epitalami. 
ICTUS 

Del balconet estant 
El Romea, "el vell teatre", "el ve

nerable coliseu del carrer de l'Hos
pital", se'ns torna un calavera: hi ha 
.azz-band! Oh, si els nostres pares 
• isquessin! Això ens diu un comuni
cant que s'escandalitza d'aquesta 
profanació. El nostre comunicant no 
concep els entreactes del Romea si
nó amb una musiqueta fosca i geme-
guívola d'un violí, un piano i un fons 

d'harmònium. Altrament, diu, és treu
re les coses de caràcter, de llur fiso
nomia. De primer—si tant volien mo
dernitzar el Teatre Català—calia que 
transformessin l'edifici, que la sala 
d'espectacles prengués un altre to, i 
fins i tot que la concurrència esdevin
gués més virolada. Mentre els antics, 
típics caràcters del Romea—color de 
xocolata i orxata—subsisteixin, és 
una injustícia, un contrasentit, i una 
profanació — sí, una profanació! — el 
jazz-band a l'entreacte. 

En una paraula: tot el que passi de 
Nyigui-nyogui és excessiu. 

Trobem que el nostre comunicant, 
dintre la respectabilitat dels seus 
vells sentiments, té raó. 

* * * 

El mateix comunicant referma el 
seu desencís de "vell catalanista" 
davant la presentació d'una obra com 
"El Nuvi" d'En Feliu i Codina, de 50 
anys enrera. Em va caure l'ànima als 
peus—escriu—quan vaig veure ella, 
la núvia, en cabell curt. Que s'han be
gut l'enteniment? Si volen fer sortir 
les actrius en cabell curt, en bonho-
ra, però que posin obres del dia. No 
val d desearacteritzar els drames d'a
questa manera... 

Sí; també trobem que en això té 
raó el nostre comunicant; però cal que 
no oblidi que al Romea com al Ro
mea, que és com entre família, i per 
tant tot passa. 

No s'hi indigni, home! 

• # • 

En canvi aquest mateix "vell cata
lanista", decebut, es mostra contentís-
sim davant l'anunci de la reaparició 
de l'Enric (així, tal com va: "Enric", 
sol) al Romea, i no menys que amb 
una obra tan "caia" com "Don Gonçal 
o l'orgull del gec", del gran Llanas. 
Aquí el nostre comunicant s'entusias-



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

ma — nosaltres, també — i aboca els 
elogis pel broc gros. 

"Allò—diu—, allò sí, que serà un 
dissabte de Glòria! I com qui no hi 
toca, es despenja en una mena de 
crítica històrica del teatre català per 
dir-nos que "Don Gonçal" és una de 
les seves obres mestres, que pot figu
rar amb decòrum on se vulga que 
sigui. 

Sabem que, coincidint amb el nos
tre comunicant, molts són els qui es 
preparen a envair el Romea la vetlla 
de dissabte, i tot fa preveure que hi 
haurà "calderada" de públic. 

* * * 

Els jocs Florals. Un rebombori s'és 
produït per no haver estat admeses 
algunes composicions que hi foren lliu
rades, degut—segons deia la nota—a 
haver fet tard. Això és una futesa, 
diuen els interessats, això és una "ni
ñería". Què té més do's dies ençà, dos 
dies enllà? 

Però el senyor Casades i Gramai-
xes (més bo i xoroi que l'autèntica 
garnatxa) diu que es manté ferm, i 
que paraula és paraula. Com és sabut, 
el senyor Casades és una mena de se
cretari perpetu dels Jocs Florals, i no 
és pas retret en demèrit del seu jove-
níssim i dolç i alhora feroç antípoda 
Llop Roig, secretari del Jurat d'en
guany. 

Aquest altre dia, tesmentat senyor 
Roig i Llop, el senyor Matheu i algú 
altre, que no recordem, eren al pati 
de VAteneu, semblaven un si és no és 
capficats, parlant d'aquest afer. Quan 
heus aquí que s'ensopega passar l'Oc
tavi Saltor, que els diu: 

—No s'amoïnin, tot s'arreglarà; ja 
hi ha alguns precedents. 

L'Octavi Saltor, tot i la seva extre
ma joventut, és ell qui en sap més, 
d'aquestes coses. 

D'on han tret alguns, que enguany 
els Jocs Florals es celebrarien a Al
calà de Chisvert? 

* * * 

De vegades, "els vells" tenen raó, 
no digueu! I de sobres, en casos com 
la conferència de Cristòfor de Domè
nech a l'Ateneu Empordanès parlant 
dels clàssics. La seva terminologia fa 
rodar el cap: que no són prou defini
des paraules com "clàssic" i "histò
ria"? Aleshores i per què, què vol dir 
allò de "clàssicament clàssics", i 
"història històrica"? Mare de Déu, 
com ens enredem! Que serà qüestió, 
doncs, d'ací endavant de dir, per 
exemple: "blancament blanc", "teoria 
teòrica", i altres per l'estil? 

I si així es comporta el clàssica
ment clàssic Cristòfor de Domènec'i. 
¿què podrà hom objectar a l'Escla 
sans i al seu Sistema sistemàtic? 

Car no és lícit, senyors, emprar pe
sos i mesures diferents. 

* * * 

Joan Estelrich, el dinàmic i clàssic, 
clàssicament, es mostra contrariat, 
amb risc d'esdevenir un misàntrop— 
ell, Valegre com un picarol—, ha d'a
magar-se de la gent, com una criatura 
que se'n dóna vergonya. La culpa és 
de Tomàs Garcés: per haver dit e 
la seva nota crítica de "La Publici
tat", parlant del volum "Entre la vidc 
i els llibres", que l'Estelrich tenia un 
front clàssic de trenta anys que és 
una meravella. Naturalment, qui és 
que no té ganes de veure una mera
vella, i més en forma de front, i més 
si ens asseguren que és d'un clàssic 
autèntic? 

Però creiem que l'Estelrich, sigui 
com sigui, no fa bé d"acovardir-se. 
pot anar a tot arreu amb el front ben 
alt, més que més! 

* * * 
* * * 
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H U M O R D ' A H l R 
LES CADIRES DELS PASSEIGS 

...Los zánganos que ocupan 
los sillones de la Rambla, 
al tratarse de cobrar 
arman una zaragata. 
De pistola, de trabuco 
y de sable y de navaja 
ha provisto al encargado 
de las sillas mencionadas. 
Pero si acaso ha creído 
que así el abuso se zanja, 
se equivocó nuestro amigo. 
Los que mueven la jarana, 
no es fácil que se arrepientan; 
donde la vergüenza falta 
no vale la educación 
no sirven las amenazas. 
La manera de evitar 
tan escandalosas chanzas 
sería haciendo una cuerda 
de vagos y... a la Habana, 
o al África, que allí 
tal vez les civilizaran. 

Te la secció "Picotazos d'"El Pájaro 
Azul", 16 juny 1861, núm. 3. 

I U M 0 R D ' A V U I 
—Guaita, un suïcidi!... 
—Un parricidi deus voler dir...! 
—Per què? 
—Home, no veus que s'ha suïcidat 

Penjant-se d'una parra!... 
* * * 

—Guaita: el senyor Pistraus, ara 
mateix ha complert seixanta anys, hi 
v a pel carrer fet un ximple! 

•—I això que té una fàbrica de 
tornillos" i cargols!... 

* * * 
—•Què és un melodrama? 
7-fiS una representació teatral, dra

màtica, on el principal protagonista 
é s un meló!... 

* * * 

—Escolta, papà. Per què quan es
crius a aquell senyor que viu al car
rer Ample poses Interior?... 

—Perquè interior vol dir dins de 
Barcelona!... 

—Així quan li escriuràs durant 
l'estiu, quan estiueja a Ripoll, li po
saràs Exterior perquè és fora de Bar
celona ! 

* * * 
—Miri, veu—diu la modista a l'a

prenenta—d'aquest detall del vestit 
es diu Ventrador. 

A la qual cosa la modisteta con
testa:—I el sortidor on és? 

* * * 
—Si jo hagués nascut a Burgos, al

tra sort fóra la meva. 
—Per què ho dius? 
—Perquè tots els que hi neixen són 

burgesos, i, per tant, rics! 
* * * 

—Quina diferència hi ha entre 
viatjar en primera o segona, en un 
tren? 

—Que en primera, s'hi va tou, amb 
els seients de molles, i coixins; i per 
tant, amb molta comoditat. 

—I no s'hi va més de pressa?... 
* * * 

Un pagès visita una exposició de 
flors; i en veure els rètols classifica
dors de flors i plantes, exclama admi
rat: 

—Plantes que fan rètols!... D'a
questa mena no en coneixia!... 

* * * 
Un pagès de l'alta muntanya va 

pel carrer d'una ciutat i en veure un 
negre vestit de dol exclama: 

—Aquest sí, que s'ho ha pres de 
valent, que fins s'ha pintat la cara i 
mans de negre, per així poder anar 
més endolat!... 

* * * 
En una botiga: 
—Doni'm uns calçotets de dol! 

E. R. 
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Tamany: j l ' 5 X ¡»»'5-—Any 1894.— 
Impremta Atenes, A. G. 

Tamany: 30'? X 2 4 3 - — Any 1924. 
Impremta Atenes, A. G. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RITLLETINS, ETC., 
Comercio y Navegación.—Tamany 

31'5 X 21'5. Butlletí mensual de la 
Cambra de Comerç i Navegació de 
Barcelona, aparegut l'any 1894. Pu
blica disposicions oficials i notes de 
la Cambra, noticiari i estadístiques, 
etc., en relació a l'objecte de l'entitat 
entre els socis de la qual circula es 
pot dir exclusivament. Consta de 44 
pagines, algunes dedicades a publi
citat (anuncis), i demés, cobertes en 
paper especial de color. Al número 
que tenim a la vista no hi ha nota de 
preus. [El facsímil és de la cober
ta]. Impremta "Atenes, A. G.", Pro
venga, 157, Barcelona. 

Química e Industria.—Tamany de 
30'5 X 24'3. Revista apareguda a 
Barcelona, per primera vegada el mes 
de gener de 1924. De caràcter tèc
nic. Orgue oficial de la Cambra Na
cional de Indústries Químiques. Di
rector general: Josep Uhthoff Ferran. 
Cap de redacció: Àngel Julià Saurí. 
Consta de 44 pàgines, de les qual?, 
unes catorze dedicades a publicitat 
(anuncis). Porta, encara, les correspo
nents cobertes, de paper especial i en 
colors. Duu articles signats per Jo
sep Uhthoff, A. Puig, Joan Mira, i 
d'altres. Seccions especials de "re
vista de revistes", "bibliografia", no-
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Octubre de 1925 

REVISTA MENSUAL DE ENSESéNZA. 

; R I C A 

El Congreso Hispano Americano que ha terminado recteDtemea-
te en Madrid sus fructuosas tareas, señala de una manera indubi
table una nueva senda, que hemos de seguir todos los que aspira-
mos á ser dignos hijos de una raza que no podemos alabar tanto 
como merece, por-ser la nuestra; pero que auu mirándola desde 
las frías cumbres en donde buscan la luz los pueblos septentriona
les, hamos de contemplar siempre con delicia y religiosa admira
ción, bien asi como desde las altas cordilleras de los Andes se.co
lumbra el inacabable mar donde se reflejan los chispeantes raye a 
del astro del día, 

Conviene que no caigamos en el insondable abismo en cuyas 
uegrur&s pudiera sumirnos un orgullo de raza, jamás legitimo; 
tacusable en el individuo, imperdonable en la masa de millones de 
seres unidos por el interés grande de su conservación y por ei es
píritu inmenso de arte y de amor, de progreso y de grandeza; espí
ritu que la ha guiado desde los primitivos tiempos de la historia y 
seguirá guiándola en lo porvenir, á través de la invasión del Nort» 
y de las imposiciones sajonas 

No hay porque ocultar que la raza latina padece ofuscaciones ea 
el claro disco de su lnz secular; que hay delante de ella nubes ne
gras y nubes rojas que alteran con su opacidad el brillo y el color 
de los rayos luminosos... que en esos extravies nos acompañen 
otras razas, recordando al mundo la superior solidaridad de la gran 
familia humana; que los pueblos menos afínes à los nuestros hayan 
caído eo los mismos surcos y se dejen cegar por imitadas sober
bias, esto no impide que esas faltas nuestras existan, y qae por 
existir deban per señaladas y corregidas si queremos continuar vi
viendo eñ la urbe grandiosa, histórica y rodeada de grandes pers
pectivas, en lugar de con6uarnos cada cual en su ermita, separa* 

Tamany: 30 X 22- — Any 1802. — 
Imp. S . d a d Gral. de Publicaciones, S. A. 

Tamany: 22*5 X M ' S . — Any 1900. — 
Impremta Fills de J. Jepús. 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENCA 
ticiari d'ací i de l'estranger i d'altres. 
Preus de subscripció: Espanya i 
América llatina, un any 15 pessetes; 
altres països, un any 25 pessetes. Nú
mero solt, l'50 pessetes. [El facsímil 
és de la primera pàgina de text]. Im
premta "Atenes, A. G.", c. Provença, 
157, Barcelona. 

El Trabajo Nacional.—Tamany de 
30 X 22.—Aparegut a Barcelona l'any 
1892. Orgue del Foment del Treball 
Nacional. Es continuació del periòdic 
"El Economista" que dos anys abans 
(189) va començar a publicar la ma

teixa entitat. De primer sortia setma
nalment. Després es convertí en pu
blicació desenal. Passà, acabat, a és
ser quinzenal. I per fi mensual. Du
rant anys en fou director i cabdal ani
mador En Guillem Graell. Aquesta 
publicació ha conegut èpoques de flo
rida virior, i etapes d'esllanguiment, 
limitada a la reproducció de disposi
cions oficials i notes i acords del Fo
ment. A partir del número 1355 (oc
tubre de 1925) comença una nova eta
pa de vigorització. Pren la direcció 
En Pere Gual Villallú. Ensems es fu
siona o millor dit es publica junt 
amb ella una altra revista: "Exito", 
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que dirigeix José Zendrera. Aquest 
número (octubre 1925) que és el que 
tenim a la vista conté 72 pàgines, 
setze de les quals (text) pertanyen a 
"El Trabajo Nacional, 24 a "Éxito", 
on apareixen les signatures de Ferran 
Boter, Rafel Bori, Alfons Carnicero 
Barrio, V. LI., Ferran A. Marteau, M. 
Anderson. Duu secció de consultes. 
Va il·lustrada. Sense aquestes pàgines 
de text i anuncis, porta les de cober
tes, en paper especial i de colors. "El 
Trabajo Nacional" no duu nota de 
preus. [El facsímil és de la coberta] 
Impremta, Tallers Gràfics de la "So
ciedad Gral. de Publicaciones, S. A.", 
carrer de la Diputació, 211, Barce
lona.—Exito. Tamany de 30 X 22. 
Publicació apareguda a Barcelona 
l'any 1920. Revista mensual. A partid 
del número 68 (octubre de 1925) es 
publica formant un mateix quadern 
amb "El Trabajo Nacional". Es una 
revista técnica de negocis i de publi
citat (propaganda comercial i indus
trial) ; editada per la "Sociedad Ge
neral de Publicaciones, S. A.". Il·lus
trada. Preus: subscripció, Espanya, 
10 pessetes l'any; estranger, 15 pes
setes l'any. Número solt, 1 pesseta; 
estranger, l'50 pessetes. Impresa als 
Tallers gràfics de l'esmentada "So
ciedad Gral. de Publicaciones, S. A.". 
Carrer de la Diputació, 211, Barce
lona. 

Boletín Pedagógico Español.—Ta
many de 22'5 X 14'8. Periòdic men
sual, aparegut a Barcelona, pel gener 
de 1900. Consta de 16 pàgines de text 
castellà, i cobertes en paper de color 
(el facsímil és de la primera pàgina 
de text). Es diu revista d'escriptors 
espanyols i americans; la publica la 
Casa Bastinos (llibreria i editorial; 
carrer de Pelayo, 52). N'és l'ànima 
En Julià Bastinos. Preus: 3 pessetes 
l'any. Impremta Fills de Jaume Je-
pús, c. Notariat, 9. (Col·lecció E. P. M.) 

TORRES - GARCIA, terç volum 
de "Monografies d'Art", amb un 
pòrtic de Josep F. Ràfols, Edicions 
Mer li, Barcelona, 1926. 

Un altre volum d'aquesta bellíssima bi
blioteca de divulgació pictòrica ens dóna 
l'editor Merli, benemèrit. La personalitat. 
rica, de l'il·lustre Torres-Garcia, el català 
d'adopció, és posada en el seu just relleu 
tant per les reproduccions que constitueixen 
el llibre, com pel pòrtic que el fecund es
criptor Josep P. Ràfols hi escriu. Un cop 
més, recomanem de tot cor els volumets 
polits i graciosos que vénen a visitar-nos 
en la millor de les companyies. 

ELS T R E S AL-LUCINATS, per 
Joan Puig i Ferreter (" IM Novella 
d'Ara", volums extraordinaris cor
responents o 1925-1926), Barcelona, 

Quan hem acabat de llegir aquesta novel
la diríeu que us tremolen els ulls, la nou del 
coll i les mans: tanta és la impressió que us 
causa. Tot seguit feu el següent judici: un 
llibre que. novel·la i tot, és dels llibres que 
us fan pensar. Cada dia estem més contents 
de posseir un escriptor de la fusta del Pu¡? 
i Ferreter novel·lista; deixeu-nos fregar les 
mans encara que sigui una mica infantívol 
això i «o escaigui gaire a l'etiqueta. A vol
tes pensem: quin greu que En Puig i Fer
reter no s'hagués donat abans d'ara a la 
novel·la. Però, no; no hi fá res, d'aquesta 
manera les seves produccions són més ple
nes i assaonades, tenen més vida, més carn. 

l l ibres k l letres 
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Una mostra dels gravats que composen el terç volum de «Monografies d'art». (Torres-Garcia). 

ofert un volum tan estimable i d'una lec
tura tan primaveral, podríem dir. 

RECORDS D'UN VIATGE A 
TERRA SANTA, per Francesc de 
P. Blasi, amb un pròleg de Carles 
Cardó, Pvre. i il·lustrat. Barcelona, 
1926. 

Després del llibre de caceres de Nicolau 
M. Rubió, aquest de Francesc P. Blasi—dins 
una tota altra modalitat de tema—ens ofe
reix un segon cas de llibre d'excursions i 
memòries, unes pàgines biogràfiques de 
lectura molt saborosa, gènere literari molt 
estimable en ordre a la bibliografia, per
què sigui completa la nostra, i convenient i 
tot per a la iniciació a la lectura dels nos
tres llibres, donada l'amenitat i l'interès 
que té. Ja n'havíem llegit alguna cosa—un 
tast que "La Paraula Cristiana" ens donà— 
i n'esperàvem el tot que ara se'ns lliura, 
bellament presentat (un bon treball de la 
impremta Castells, de Valls), profusament 
il·lustrat amb clixés del mateix autor i amb 
un pòrtic escaient del canonge Cardó. La 
seva lectura és molt atractívola. 

més molsa, més polpa, més substància, més 
?ust, més suc, més món, més quantitat i 
més qualitat de novel·la. Ben cert que potser 
i hauríem de retreure alguns moments 

"sllanguits, alguns passatges allargassats, 
lue fan l'efecte d'un xic de repetició; però 
obra es salva, millor dit triomfa així i tot. 

•in bona fe un llibre que no sap greu d'ha-
er-lo llegit; un llibre que demana una sego-
¡a edició, potser millorada amb un xic de 
efosa i d'abreujament, i amb una presenta

ció més passadora. Llibre de caràcters, de 
Passió, de terra i un llibre de grans proble
mes morals, com entenem que ha d'ésser la 
veritable novella. 

MARIA CHAPDELAINE, per 
Louis Hémon, traducció de Tomàs 
Garcés. Biblioteca Literària {Edito
rial Catalana^, Barcelona, 1926. 

Tomàs Garcés era l'indicat per un treball 
de traducció com aquest. La seva ploma 
àgil i fresca i delicada havia de trobar en 
'** pàgines del llibre més que un treball, en 
traduir-les, un plaer, es veu. Per altra ban
da, hem d'agrair a l'Editorial que ens hagi 
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K E M P I S O LA IMITACIÓ DE 
JESUCRIST, novella edició del Fo
ment de Pietat, Barcelona, 1926. 

Després de la Bíblia, diuen, el Kempis. 
Llibre preadíssim i conegudíssim arreu del 
món, molt popular i venerat també a casa 
nostra, on moltes d'edicions n'han estat fe
tes. Entre aquestes excel·leix la posada en 
català per Mossèn Gaietà Soler, de la qual 
ara el Foment de Pietat dóna la terça edi
ció. Exhaurida es pot dir com era, resulta 
d'evident oportunitat. 

DICCIONARI LITÚRGIC, de 
Josep Braun, S. J. traducció de Mos
sèn Antoni Griera. Foment de Pietat, 
Barcelona, 1926. 

Un altre llibre, encara, d'edificació espi
ritual alhora que de ciència, força interes
sant pel seu contingut. Fa bo de constatar 
aquesta concurrència bibliogràfica en el nos
tre poble, avui que les premses gemeguen 
contínuament per donar a llum llibres i més 
llibres nostrats de naixença o anostrats per 
esperits emprenedors. De l'obra del P. 
Braun no hem de fer ací els elogis, prou 
coneguda és; n'hem d'ágrair a Mossèn Grie
ra l'encertada translació. 

N E L L I E I ALTRES CONTES, 
per Sea Blue, lmp. Altés, 1926. 

Més que amb el blau marí del pseudònim 
s'avé el to d'aquests contes amb la densa 
grogor de la portada. Llibre fret, conden
sat, experimental, com una conserva, més 
que una espontània creació de la fantasia, 
és un resultat voluntarios i treballat d'una 
sòlida especulació literària. Literatura feta 
amb ciència i amb paciència, és fruit d'una 
poderosa assimilació de cultura literària 
estrangera. Llibre de contes que representa 
la cristal·lització superadora i reflexiva d'un 
temperament estudiós i d'un escriptor ir
reprotxable. Magnífica lliçó—escarmentada 
d'ingenuïtat fàcil—la d'aquest autor que 
amaga el seu nom, prou conegut intel·lec
tualment i professionalment. D'altra banda, 
aquesta gebror nòrdica, aquesta passivitat 
britànica, aquest objectivisme espectacular, 
aporten un caire completament original •ú 
nostre panorama d'aquest gènere: la infle
xió, tan marcadament anglesa d'aquest re
cull, és un nou matís gens menyspreable, 
encara més, assenyalat, a la perspectiva cri

tica, a l'estructuració elemental, de la for
mació dels nostres modismes estilístics. 

SEVKEAI. 

—La "Revue Bleue", de París, correspo
nent al 6 de març dóna compte de l'home
natge a Santiago Rusiñol; publica algunes 
composicions de l'autor. 

—El "Christian Science Monitor" de 
Boston també en parla extensament. 

—"L'Eclair", diari de París, dedica 
llargs comentaris a la traducció de "Mireia" 
de Mistrai, feta per Na Marià Antònia 
Salvà. 

—S'anuncia la pròxima publicació d'una 
"Biblioteca Montblanquina" on seran pu
blicats novel·les, contes, obres teatrals, poe
mes, etc. Preus : 60 cèntims el número. H o 
celebrem! 

—Es a punt de sortir una monografia 'íe 
la Seu nova de Lleyda, de la qual és autor 
En Cèsar Martinell. 

—S'estrenà el dia 22, dilluns de la set
mana passada a Madrid, el drama "Fideli
tat", de Josep M. de Sagarra, traduït al 
castellà per Eduard Marquina; protagonis
t a : Margarida Xirgu. "El Liberal", "El 
Debate", "El Imparcial", "La Libertad", 
"A. B. C.", diaris de Madrid en parlen en 
termes elogiosos. 

—Fa un parell de setmanes que ha deixat 
de sortir el periòdic infantil per a nenes 
"La Nuri" . 

—Al Romea' s'ha estrenat la joguina 
monteresca: "El Bordet de la Bordeta", en 
dos actes. 

—Hom anuncia la segona edició d'" Es
tampes d'Empordà", de Mossèn Lluís G. 
Pla, i un altre llibre, encara, d'" Estampes". 

•—També s'ànuncia una novella biblioteca 
que es dirà "Edicions catequístiques", a 
cura d'"Arts Gràfiques" de Santa Coloma 
de Farnés. Es tracta de llibres per a nois i 
noies; l'autor n'és Mossèn Lluís G. Pla. 

—Ha sortit el número 3 de "Quaderns 
mensuals d'Acció" de Vilafranca, de viu 
interès. Porta una traducció del grec (Ana-
creont) i uns fragments de Francis Jam-
mes. 

—Es comentada l'actitud d'en "Gaziel" 
de "La Vanguardia" ran d'un article recent 
on diu que els catalans són uns desagraïts 
a les fineses d'altri, en el comentari que 
fa a l'aparició d'una obra suara apareguda 
parlant de la guerra de Successió (1714K 
Hom assenyala en "Gaziel" un segon Mar-
sillach (d'"El Imparcial"). 
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D I V E R S I T A T D E B R A M S 

Brama ocupada de rabioses penes 
del fort lleó la natural feresa 
quan l'astut caçador amb sa destresa 
lligat el deixa amb trampes i cadenes. 

Brama amb mil boques de bromera plenes 
en senyal de sa fam i sa bravesa 
el mar, que après que es menja la riquesa, 

escup la nau com os en les arenes. 
Brama lo cel, si amb qualitats contràries 

els elements en ses regions s'alteren, 
amb què l'aire condensen i l'inflamen. 

Bramen les infernals i temeràries 
fúries que el fi de llur dolor no esperen 
però més pròpiament els ases bramen. 

L L E T R A B U R L E S C A 

Bella com un sera fi 
és la minyona que ador; 
mes si li dic mon amor 
respon: Xò ruc, per ací! 

Un ase treia a pastura 
per la vora d'un torrent, 
que amb son cristall transparent 
de tal disbarat murmura: 
Ara veig quanta ventura, 
Els ases tenen, digui: 
I ella, amb esmalt carmesí 
sos lliris purs retocant, 
a l'ase ditxós mirant 
respon: Xò, ruc, per ací! 

Deixeu, senyora, eix jument, 
que tanta alta ditxa alcança; 
basta, que de ma esperança 
passa el grosser aliment: 
Puix augmenta mon turment 
minvant-la a cada bocí: 
De l'ardor que sento ací 
un poc vostra gràcia oja 
mes queixes. Però la boja 
respon: Xò, ruc, per ací! 

Si son amo vendre'l vol 
aqueix ase compraré, 
i en molt més l'estimaré 

que als quatre cavalls del sot: 
Cercaré de pol a pol 
a la seda i or més fi 
per guarnir aquest pollí 
que ésser volgut meresqué 
de la que jo vull tan bé: 
Respon: À'ò, ruc, per ací! 

Per ací digui també. 
O ase més venturós 
que el d'Apuleius ditxós 
que tan ric nom meresqué: 
Tant l'animal respongué 
com la que el guiava allí; 
sí bé després que girí 
la plática a' la donzella 
celebrant sa gràcia bella, 
respon: Xò, ruc, per ací! 

L'ase en mig de mes raons 
altra voluntat més nua 
mostrà i empinant la cua 
desemborsà sis doblons; 
i amb quatre sospirs rodons 
el desfer-se d'ells sent!: 
Justament amb tal trentí 
paga, li digui, senyora, 
eix galant a mti l'adora? 
Respon: Xò, ruc, per ací! 

Eix soliloqui, eix encant 
interrompé una pollina 
tras la qual van ase i nina 
ella' amb crits, l'ase bramant: 



16 P o e s i e s del R e c t o r de V a l l f o g o n a 

Jo, l'ocasió aprofitant 
sa crueltat encarí 
puix s'apartava de mi 

C O S E S 

Que les eoses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verda és la mansa anyella 
Que rera un bocí de pa 
A ésser degollada va 
Ço que molt poc pensa ella: 
Madura la infame vella, 
Que enlloc d'anar-la advertint 
Per la mà la va tenint 
Perquè la sang millor dón. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verd és el pubill que amb tendra 
No experimentada edat, 
Al foc d'uns ulls abrusat 
Son patrimoni ha fet cendra: 
Madura la que li engendra 
Tan desbocada passió, 
Eixint-se d'obligació 
Només amb què l'amidon'. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verd és, també, lo xixell 
Que a penes isqué del niu 
Ja a tota matèria diu 
Així com ix del cervell: 
Madur el qui es burla d'ell; 
Emperò perquè el sustenta 
L'admira, lloa i assenta 
Entre Sèneca i Solon. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verda és la mcBja escolana 
Que a mitja nit en el fred 
Sols per oir un tonet 
Se'n puja a la barbacana: 
Madura la que demana 
De mel per a cada nou 

corrent tras qui li fugia; 
emperò ella repetia 
sempre: Xò, ruc, per ací! 

D E L M Ó N 

Una lliura, i quan es cou 
Diu que hi perd molt perquè es fon: 
Que les eoses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verd és el vot del que ve 
Amb son sogre acompanyat, 
I així s'emporta el ducat 
Com qui millor hi digué: 
Madur és el qui entengué, 
A qui la justícia cap, 
I per lo que Déu se sap 
La hi embarbolla i confon. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verd és el qui barba espera 
I té grau de medicina, 
I al que a l'altre món camina 
Li sap mostrar la drecera: 
Madur aquell que exagera 
I acreix el mal amb traïció 
Perquè creixi la opinió 
I més se li galardón'. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verd és el que s'entreté 
En no entretenir-se en cosa 
I amb oci vil no s'exposa 
Al treball a què nasqué: 
Madur el qui renda té 
I per no estar ociós 
Visita los parlados 
De Sant Pere i Montc-Sion. 
Que Ics coses d'aquest món 
l'erdes i madures són. 

Verd és aquell a qui apar 
Que si no és amb or o plata, 
El beure la set no mata 
Ni el llum sobre piltre és clar: 
Madur el qui sap menjar 

• i 



LES DUES COPES 
—No són d'igual cristall eixes dos copes? 

em pregunta ma filla; 

—per què, doncs, en polsar-les l'una calla, 

i l'altra tan fort xiscla? 

—Aquella és plena arran, i aquesta és buida; 

vet aquí tot l'enigma. 

1 les testes humanes ¡ com s'hi semblen! 

—També són cristal·lines? 

—No, filla meva, no; mes fan com elles: 

com més buides, més xisclen—. 

FELIP JACINT SALA 

AQUEST NÚMERO 
MA PASSAT PER LA CENSURA 

'ELS BELLS CMRERS DE Mil CIUTAT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—C. de Cent, 304, pral. 

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

Llibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

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

Pelletería 
i-E RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

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

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. 
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Llaneria i Sederia 
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. CALDES 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 d 'OPTICA, J. PUIGORIOL. 
Carrer Muntaner, 56 

VULCANITZACIÓ DE N E U M A T I C S 

A. Hernández.—Rosselló, 199. 

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

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

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

Pianos, harmòniums: venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

Sastreria Econòmica.—P. Padró, 14 
Trajos a plassos i al comptat 

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral. 1.a 

Electricitat. - Lampares. - Motors 
Menéndez Pelayo, 103 (G.) 

IHP. ALTti 
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S A L A P A R É S 

Establiments MARAGALL 

Pitntxol. 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

FnhraiiauiK 
F a b r i c a c i ó p r ò p i a 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eipisitié, Iripiiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

Corts C a t a l a n e s , n.° 641 
Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 

I TORRES 

Novel·la 

contemporània 

té» 

A TOTES 
LES 

LLIBRERIES 

Preu: 

3'50 ptes. TRICRO/^IAJ-AUTOTIPIAS 

CALÇATS 

\ L F 0 \ N  

RASPA LI 

Es serveix 

bé, bo 

¡ a bon reu 

POItaÍEÏii i.!: 
BARCEIOM 

LLATZEli DE TOKMES demaneu-lo a totes les llibreries P e s t e s 

Rellotgeria "El Marino' 

EL M I L L O R 
R E L L O T Q 
SUÍS DE 
CISS1Ó Oar 
tit per 10 
i únic que 
rant els ei 
p r i m e 
s ' a d o b i 
de franc en tota 
mena de espat-
llament. 

PER ENCÀRRECS: 
AUME ROCA, 

r d r e , 1 3 6 , 
Sant Andreu — 

OSEP TO
RRUELLA. 
Pipollés,73, 

St. Marti. 
MERCÈ-

RIA «Bell Ca
prici», Carmel, 
50, Les Corts. 

CENTRAL I TALLER D'ADOBS: 

Jaume Fonollosa. Canvis Vells, 5. 

Bisutería fiu. - BARCELDBft 

e Si ets seis 

| l l i s i s 

' ; cansen pot 

. - , • Jr\ »itir-hi 

V . \ (iisilUit 

^ i / ' l'òptic 

siona 

J. Ruiz Urrea 
Renda Sant Antoni, 6 í 

5» Mflhutii rl ni'n. Eilrii. per l'Hfil». 

F I I I I E I DE ILQHQlDi 

la millor de li-Msti) W 

TELÈFONS 
A S E U D ' U R O E U , *•' " * 
a BARCELONA, M." »•»*•* 
A S I T G E S . «t.ü I S B Ï 

Demaneu a tot arreu la B*0 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

(Seta d'Urgell} 

' O l È w * 

file:///LF0/n
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