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MAIG, JOCS FLORALS 
AuziAs MARCH 

(Caricatura treta d'El Tiburón) 
Heus aquí la figura del gran poeta, cañ

a r e d'amor i dolor que tants cops ha estat 
evocada en les festes dels Jocs Florals. 

L'HOMADESA DUNS 

CONVIDATS 
El senyor Comas era un milionari 

de tota la vida, per herència paterna. 
A despit d'això, ell treballava i feia 
treballar llurs fills; i no ho feia amb 
l'intent malsà d'acumular riquesa da
munt riquesa, sinó perquè el gandule-
jar, a la fi, porta al camí pedregós del 
vici; també ho feia perquè qui sap 
guanyar-se la vida encara que aquesta 
el deixi sense una malla, mai li pot 
mancar el nostre pa de cada dia. Així 
pensava, actuava i es feia obeir el 
senyor Comas. No era noble, a despit 
d'ésser milionari; no ho volia ésser de 
cap de les maneres; com que el diner 
li sobrava, creia que la gent es pen
saria que el títol, els seus mils duros 
li costava; endemés, el mudar de co
lor de sang temia que no li provés, 
com no li assentaven bé els.banys de 
mar... sinó eren en banyera, i aquesta 
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amb un salva-vides a cada banda. Cal 
afegir que el senyor Comas era un 
gran humorista i un home d'un enginy 
deliciós, com veurem més endavant. 

El nostre milionari vivia al carrer 
de Ganduxer, no lluny de l'estació de 
la Bonanova del ferrocarril de Sarrià. 
La seva casa, sense exagerar, es pot 
afirmar que era un veritable palau; 
no hi mancava res, ni hi sobrava res, 
com succeeix als dels nous rics que 
engendrà la guerra gran. 

Aquella tarda el senyor Comas no 
cabia a la pell. Estava a les acaballes 
del banquet de maridatge de la seva 
única filla. El banquet havia estat ser
vit al seu palau, pel millor i més car 
Hotel de la democràtica ciutat dels 
Comtes; però amb el riquíssim ser
vei de taula del propietari. Sols cal 
dir que tota la cobertaria pels doscents 
convidats, era d'or massís. Mes per a 
ell, semblant faustositat, no era cap 
cosa extraordinària, encara que tot
hom pensés el revés. Eren els matei
xos coberts d'or que ell feia servir ca
da dia es pot dir que fins i tot per fer 
una amanida esqueixada. 

Com he dit abans, estava a les aca
balles del banquet, del qual el mateix 
Cèsar haguera tingut enveja. Tothom 
demanava la paraula. Però el trist és 
que parlaven. Els parlaments tenien 
traces de no finir-se mai més. I és que 
el vi, i encara més el vi aristocràtic 
anomenat xampanya, fa dir moltes 
bestieses. El senyor Comas ja no en 
podia suportar més. I fou aleshores 
quan tingué una de les seves idees ge

nials i humorístiques. I s'aixecà per 
parlar. 

Els començals aplaudiren frenèti-
cament. Uns deien: Que parli el pare 
de la núvia! Altres: Ara sentirem par
lar amb llengua d'or! I els que estaven 
més alegres cridaven, quan el senyo: 
Comas encara no havia obert la boca: 
Molt bé! Que sap enraonar aquest mi
lionari ! 

Quan s'hagué fet un xic de silenci, 
digué pausadament l'aprenent d'en 
Rokefeller: 

—"Molt estimats amics meus: Vaie 
a ésser molt concís. Un criat m'acaba 
d'advertir que manca un cobert d'or 
sencer. Suposo que ningú no se l'haura 
empassat: són d'aquelles coses que 
fan de mal pair. Endemés, vull ésser 
franc: ja sé qui el té a la butxac?. 
I no puc permetre que se l'emporti a 
empenyar: no pel seu valor, sinó pe:-
què semblant acte degradaria el "lla
dre", que deu ésser un bon amic me 
Per evitar... diguem-ne al lladrego;, 
un enrojolament i una vergonya inn 
cessaria, tinc un pensament que no 
trobo desencertat del tot. I és aquest: 
per un criat, faré apagar totes lés 
bombetes durant un minut. Així, ser
se ser vista aquesta persona de la ma
nega tant ampla, podrà tornar el co
bert robat. Manel (cridà el milionari 
al majordom) treu el contacte durant 
un minut!..." 

El criat obeí instantàniament. L'am-
ple menjador quedà fosc com una gola 
de llop. Però al cap de pocs segons, 
un comensal de bon humor cridà 



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

—"Manel: al teu rellotge, quants se
gons encara manquen pel minut?" 

Finalment, la llum fou feta. I el se
nyor Comas pogué observar que la 
broma li havia costat un xic cara: ha
vien desaparescut tots els coberts 
d'or! 

Seguí un minut neguitós per tots, 
per l'amo i pels invitats. El milionari 
fou qui trencà el silenci, manant en 
veu alta al seu majordom: 

—"Manel: fes servir el cafè; però, 
abans que res, fes recollir els plats... 
i els coberts d'or de cada comensal!... 

ALBERT LLOBREGAT. 

EH Pelendengues 
Durant uns quants anys gaudí de 

certa celebritat. La vida que en Pe
lendengues havia menat al seu poble, 
de jove, una disbauxa contínua, havia 
estat niotiu perquè la gent de suposi
ció li fes vores, tant per por de 
contagi de mala fama com pel risc 
d'ésser escomesa per l'enutjosa petició 
de qualque quantitat que, un cop bes
treta, se li podia dir Adéu! per un 
mai més. 

Els que menen aquesta llei de viure 
no solen envellir ni tan sols deixar 
els ossos en la terra on van néixer. 
Per això, en Pelendengues, se les gui
llà Déu sap a on deixant per tot ras
tre una colla de malifetes i unes quan
tes pessetes qui havien volat per sem
pre. 

Lluny ningú el plorà i, terres enllà, 
a l'altre_ banda del mar, aquell viciós. 
gandul i perdulaire se les arranjà en 
maleta carregada de pesos, fet un sa-

nyoràs de debò. Qui l'hagués conegut 
i el veiés ara poc l'hauria reconegut. 
Tant havia canviat. 

Audaciós, com tots els de carnadu
ra aventurera, poc temps després de 
retornat començà les prèdicues a la 
plaça, al cafè, allà on trobés gent que 
l'escoltés propagant que era arribada 
l'hora de canviar-ho tot, del capda
munt al capdavall. La instrucció, la hi
giene, els costums incivils, la marera 
d'estornudar, calia reformar-se i—net 
i clar—ell es sentia reformador, car 
tenia unes receptes infal·libles com els 
encenedors pela-dits. 

Tal dit, tal fet; al cap de pocs dies 
hi hagué un enrenou de mil diables. 
Al llur dir la cosa s'arranjaria en un 
dir Jesús! i, els uns posant-se-li al 
costat i els altres no destorbant-li 
fer-ne de noves, canviar-ne de lloc, 
deixar-ne de començades, reprenent-
ne d'abandonades que talment allò 
semblava un joc de catúfols, puix que 
tot rutllava sense mai parar. 

A ell, en Pelendengues, sel veia 
per tot arreu; ací explicant les excel-
lències del nou programa; allà blas
mava de la vida d'abans pintant un 
esdevenidor atraient i suggestiu, rioler 
com una matinada primaveral. S'hau
rien esgotat les penes i tot seria abun
dor, salut i feina pels qui tinguessin 
ganes de fer-ne. Al seu dir tot serien 
flors i violes, engrescant els taujans 
que li cantaven "Les flors de Maig", 
"El rei que rabió" i la "Sardana de 
Garí" en agraïment al mecenatge que 
exercia damunt el poble que el tenia 
per perdut, mort i enterrat. 

En Pelendengues, que ja comença
va a tenir anys, un dia es distragué 
de respirar i féu l'ànec. Vull dir que 
va morir-se tot sol. El cadàver fou 
acompanyat al fossar per un quants 
homes, també vells, moguts més aviat 
per pietat que per amistat. 

El poble restà trasbalsat i un xic 
pitjor de quan es pretengué reformar-
lo. Molts d'anys tingueren de passar 
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per retornar les coses al lloc corres
ponent. Es succeïren generacions per 
adobar-ho. Ningú—com és de supo
sar—servà bona recordança d'aquell 
tari-tarot que ho empantanegà tot 
amb llur programa cúralo todo. 

Els vells del poble ja ho diuen que 
tots els Pelendengues, de joves tenen 
el cervell clar i, quan són grans se'ls 
torna de suro. Cal malfiar-se dels que 
tenen aquest tarannà car prop seu tot 
perilla, àdhuc l'aire que es respira. 

FLENDI 

A T.2L B Ü E L I A 
O masia pairal, tota formosa, 

que portes el segell que va deixà 

el poderós Imperi Musulmà: 

el bell i el noble ensems en tu reposa. 

Llavors que et besa el sol, prens tons de 

[rosa 

i t'emmiralles al Mediterrà, 

que ni un moment no para d'envià 

al teu redós la brisa salabrosa. 

Tens per catifa un tou d'avellaners, 

per pal·li la blavor del cel llatí, 

cent roses i clavells a mig obri. 

Fragància i gerdor de taronger 

barreges amb negror de garrofer 

i amb vinya pampolosa que don' Vi. 

i d'abril. - Mas de Vidal (La Canonja). 

\ 

SAIVT J O R D I 
Doncs ara que les roses són badades, 

i ets camps ne són esteses de verdò, 

rTocellet al niu treu borrtssó. 

i ek pardals donen vida a les teulades. 

Doncs ara que les vinyes i marjades 

es vesteixen de pàmpol i d'olò, 

i ja ,a la vetlla, es bada algun balcó 

que deix veure les blanques estovalles. 

Ara és abril, Senyor, i la llum vostra 

ve del cim nova í ens amara el rostre, 

í tota cosa viva que heu creat. 

De Capadòcia ve a Catalunya 

—espasa de Justícia n'empunya— 

el gentil Jordi amb el corser alat. 

JOAN BERTRAN 

17 d'abril. - Sant Gervasi (Barcelona?. 

PARAULES Wm TEMPS 
"La llibreria de fons pot dir-se que 

no existeix, ni a Barcelona. Passat de 
les obres per "entregues", que es com
pren pels cromos i gravats de quarta 
o quinta mà, amb l'auxili dels quals 
s'explota la vanitosa ignorància, no 
es veu en cap aparador de llibreter 
més que els versos de moda, novelles 
insubstancials i quaderns pornogràfics. 
Les poques obres d'estudi, originals 
o traduccions, que fora d'ací es pro
dueixen, no arriben al nostre públic. 
De les tècniques o especials d'una 
carrera, estrangeres o mal traduïdes, 
sols els qui les necessiten per obliga
ció arriben a tenir-ne notícia". 

Això escrivia, l'any 1886, En Va
lentí Almirall en la seva obra: Lo 
Catalanisme, del qual transcrivim 
aquest paràgraf. 

D'aleshores ençà molt ha plogut; 
però, si la perspectiva que ofereb 
avui la nostra producció bibliogràfic'" 
és bon xic millor, encara no som a mig 
camí d'arribar al punt definitiu des 
d'on emprendre les grans volades. 

•Treballem-hi tots! 
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Un dibuix superrealisla 
de Verlaine 

Conegudes ens són les novetats li
teràries i artístiques d'arreu qui han 
assolit en els darrers temps una plural 
significació d'avantguardisme. L'emu
lació catalana d'aquestes modernit-
zants temptatives no ens ha defès, 
però, de retornar al passat a cercar-
hi, precisament, originalitat i bellesa 
i àdhuc sorprenents anticipacions d'ai

xò que, amb candor justificada per 
una erudició exigua, anomenàvem 
avantguarda. 

Sens dubte, Verlaine ha influït suc
cessives generacions literàries fins al 
darrer d'entre les nostres seleccions, 
passant per l'equatorial Apollinaire. 
D'ençà del traspàs d'aquest gran sol
dat de la França i de la Poesia s'han 
lliurat curiosíssimes batalles estèti
ques, tanmateix. 

Dada, l'any 1921, a París, iniciant 
la _ davallada per l'altra vessant del 
primitivisme, organitzava el seu go
vern del món (f) a base de la consa
gració presidencial indistinta de cada 

deixeble seu. (Tous les dadaistes soní 
presidents). En el manifest "Dada 
soulève tout" és al·ludit Verlaine a ix í : 
"Però.. . Dada us ha parlat mai: . . . de 
dormir amb Verlaine? Si—no. Mai, 
mai, mai. Dada no parla. Dada no té 
idees fixes. Dada no caça mosques". 
Més avall, diu el mateix paper: "El 
futurista és mort. Per qui? Per Da
da". 

Ara fa vora dos anys que la tendèn
cia dadaista — on cal de reconèixer 
intel·ligències tan agudes com M. M. 

Soupault, Bretón i, els nostres compa
triotes, Picabia, Delt i Aragón — s'ha 
convertit en superrealisme, la desco
berta més sòlidament original, potser, 
d'entre els experiments psicològics de 
la nostra època. El nostre Joan Miró 
se l'ha incorporat, amb èxit, a la seva 
art pictòrica. Per les referències que 
tenim d'aquesta mena de pintura no 
dubtem a classificar com a profecia 
superrealista el dibuix verlainià "De
claració d'amor" el qual reproduïm 
del gravat que ens en dóna l'editor 
Albert Messein en el II volum d'obres 
pòstumes de l'immortal poeta. 

SEBASTIÀ SÀNCHEZ-JUAN 
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Fa 75 anys que... 
al teatre del Liceu es representava 

el drama en 8 parts "La passió i mort 
de Nostre Senyor Jesucrist", arreglada 
i corregida en 1789 pel P. Antoni de 
Sant Jeroni, predicador del Convent 
de la Santíssima Trinitat de Barce
lona. 

s'estrenava al Liceu el drama "Eu
làlia la catalana" — en castellà — 
d'Eduard Asquerino (amb música, cors 
i ballables). 

era anunciada en llibreria l'obra de 
Félix Torres Amat: "Diccionario de 
Escritors catalanes". 

es repartiren els quaderns 5.è i 6.è 

de "Recuerdos y bellezas de España", 
d'En Quadrado i Pi i Margall, respec
tivament. 

es començava la publicació del "Se
manario Catalán", literari moral, cien
tífic i industrial. 

es donava per "entregues" l'obra 
d'Andreu A. Pi i Arimon: "Barcelona 
antigua y moderna". 
(Abril de 1851). 

Fa SO anys que... 
l'Ajuntament de València convoca

va un certamen històrico-literari en 
celebració del sisè centenari de la 
mort d'En Jaume el Conqueridor. 

s'estrenava al Teatre Català Romea 
l'obra d'En Pitarra "Lo plor de la ma
drastra", posada per Parreño, Fonto-
va, Goula i Fuentes. 

es publicava l'obra "Las Cortes ca
talanas : estudio jurídico i comparativo 
de su organización y reseña analítica 

de todas sus legislaturas..." per Josep 
Coroleu i Inglés i Josep Pella i For-
gas. 

moría a Gràcia En Francesc Xavier 
Parcerisa, il·lustiador de "Recuerdos y 
Bellezas de España". 

es fundava a Barcelona una Acade
mia Artística Literària, al local del 
"Taller Ambut" per fomentar l'ense
nyança artística i protegir els autors. 

les Diputacions de Barcelona, Giro
na, Lleyda i Tarragona oferien sengles 
premis (per primera vegada) per ais 
Jocs Florals de Barcelona. 

que l'escenògraf català Soler i Ro-
virosa era contractat per a pintar el 
decorat del gran teatre Peirat de l'Ha-
bana. 
(Abril 1876). 

Fa 2o anys que... 
sortia a Lleyda un nou periòdic li

terari amb el títol de "Lo Campanar 
de Lleyda", que duu reproduccions 
d'algunes pintures de Lluís Graner. 

la Biblioteca del "Català devot" 
publicava dos llibrets: "La Primera 
Comunió" i "La Setmana Santa". 

Joan Martí i Trenchs publicava "Lo 
pot petit o lo llibre dels perqués". 

apareixia a Barcelona el diari "El 
Liberal", de la mateixa empresa d'"E~i 
Liberal" de Madrid. 

Josep Bernad i Durand donava di
verses conferències al Centre excur
sionista de Catalunya sobre "la litera
tura catalana en el segle xrx. 



sortia un nou periòdic a Vilafranca, 
anomenat "Panadès Nou". 

el periòdic barceloní "Lo Pensament 
Català" reproduïa en un fullet, amb 
un pròleg de Norbert Font i Sagué 
el "Memorial en defensa de la llen
gua catalana", que es va publicar per 
primera vegada l'any 1636, escrit pel 
doctor Cisteller, en contestació a un 
.nemorial que contra la llengua cata
lana i el seu ús en els sermons de 
l'església, havia publicat feia poc un 
.al Gómez Adrin. 

s'estrenaven al Romea i al Novetats : 
La perruca de la sogra" i "La prime

ra... el rei perdona", d'A. Félix i Pa
via i Frederic Fuentes (fill); un arran-
;ament del francès. També al Nove
tats: "Riu Avall", drama de Manuel 
Rovira i Serra, i "La Cogula", de Ma-
ruel Folch i Torres. Al mateix teatre 

estrenava "Els Encarrilats" drama 
e Joan Torrendell, que suscità molts 

-omentaris. 

es publicava "Lo record de Mossèn 
Àngel", de J. Vidal i Jumbert, drama 
en tres actes apropiat per a escenaris 
-atòlics". 

la "Biblioteca Regional" publicava 
Cap d'Estopes" i "Ceguera d'àni

ma", originals de N'Antonin Viver i 
Esteve Serra i Ustrells. 

sortien les cançons: "El bes desit
jat i "La festa major", música de 
Narcisa Freixes, lletre de Joan No
gueras Oller i Josep Martí Folguera. 

començava a publicar-se a Manresa 
un nou diari: "La Veritat", en com
binació amb el setmanari: "La llum". 
(Abril 1901). 
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JOCS FLORALS 

POSTAL COMMF.MORATIVA 

DELS Jocs FLORALS DE IQOI 

Que es facin a tota llum. en mig de l'es
plendor d'una grandiosa sala, radiant d'es
pectacle, o que es facin en el sagrat del 
cor de cadascú, els Jocs Florals, en arribar 
la primera ginesta florida del maig, canten 
com un himne d'amor a la Bella. Heus ací 
un record dels Jocs Florals de l'any 1901, 
dels quals fou president en Pi i Margall, 
el geni de la República Espanyola. 

L ' A B R A Ç A D A 
D E F. MISTRAL 

Alcem les copes sens espera 
per Berenguer, pjl rei En Pere, 

pel temps enrera, 
Català, Llemosí, Provençal o Gascó! 
A la memòria del rei En Jaume 

i del reyaume 
d'Aragó! 
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Provença i Catalunya, amics, van en COta-
[panya; 

germanes són bessones que la llum infant?.. 
Adéu...! una donà sa mà a n'el Rei d'Es-

[panya, 
i amb el Rei dels francesos l'altra se maridà. 

Es igual, valga'ns Déu ! la raça noble i forta 
no es deixa abatre mai pels dols ni desen-

[ganys. 
Prou- nos han dit: "Callau, ja vostra glò-

[ria és -morta !" 
Nosaltres ja sabem el que la Història porta, 
plegats alçam ¡a copa després de cinc cents 

[anys. 

Oh, germans, que no fa la frontera inimiga, 
nostre nom diferent, francesos o espanyols? 
Malgrat tot, més que tot, l'amistat és qui 

[ens lliga: 
Si és immensa la mar, si és vasta la garriea, 
també la passarem, car tots som rossinyols. 

Remembrem el passat, tan gran, qui ens 
[fonamentn; 

l'arbre que arrela fondo és el qui es fa 
[més alt; 

mes, amb els ulls oberts i ¡a memòria atenta, 
vers un lliure avenir, llum que tothora aug-

[menta, 
caminem confiats, sens por ni sobresalt. 

I entretant, si qualcú la trobava enutjosa 
nostra tasca, oh, jovent, sempre endavant! 

[que és bell 
fer com Mallorca en flor, qui lluita envejosa 
sense mai comportar l'uniforme nivell. 

Alcem les copes sens espera 
per Berenguer, pel rei En Pere, 

pel temps enrera, 
Català, Llemosí, Provençal o Gascó! 
A la memòria del rei En Jaume 

i del reyaume 
d'Aragó! 

MARIA A. SALVÀ, trad. 

( D E PARNY) 

Llavors que Venus, en eixir del si 
del mar, somrigué als déus, il·luminada, 
l'univers d'un nou dia s'aclarí: 
en eix moment la rosa va ser nada. 
D'un jove llir tenia la blancor; 
mes Baccus, pare del raïm qui es daura. 
d'aquest néctar del qual fou inventor 
una gota vermella deixà caure 
i de la rosa canvià el color. 
Ella és de Citerea la flò aimia; 
ella exorna de Pafos els bosquets; 
sa dolça olor, als celestes banquets, 
fa oblidadissa la de l'ambrosia; 
sa vermellor deu guarnir la beutat; 
únic agençament de voluptat; 
a aquella boca on el somriure salta 
son colorit dóna un encís diví; 
de la pudícia ella cobreix la galta 
i la mà de l'aurora fa carmí. 

S. S.-J., trad. 

0, minyona, minyoneíi 
0 minyona, minyoneta, 
qui et pogués donà un petó, 
qui et pogués besà en la boca 
sense1 fer gens de remor. 

0 minyona, minyoneta, 
la del peu xic i bufó, 
la de les galtes de rosa 
i del corset xicarró. 
Jo et voldria tantes coses 
que fins et deman perdó, 
jo et voldria tantes coses! 
i no et tinc ni un sol petó. 

O minyona, minyoneta, 
qui et pogués donà un petó, 
qui et pogués besà en la boca 
sense fer gens de remor. 
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MONTSERRAT. - ERMITA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT EN L'ANY 1841 

La diada de la Mare de Déu de Montserrat ha estat celebrada arreu 

amb profund sentit pairal. Visquen les nostres muntanyes! 
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llibres & lletres 
BLANES MARÍTIM, per E. 

Roig i Raventós {Vol. li de la 
Biblioteca de "Recull", de Bla
nes), 1925. 

Es tracta d'un recull de notes, re
cords històrics i memòries viscudes, 
amarades d'ingenuïtat i tendresa. Pe
rò ensems és una preada aportació a 
la història contemporània local—com
prèn un període que va del 1860 al 
1925—que pot ésser de notòria utilitat 
i sempre és d'una lectura agradosa i 
atractívola. El llibre conté, sense el 
text, deu fulls especials de paper cou-
ché amb diferents vistes i dibuixos de 
"reconstrucció" històrica, fets pel ma
teix autor de la lletra, el nostre car 
col·laborador senyor Roig i Raventós, 
l'escriptor enamorat de les coses de 

mar i a les quals tan preferent atenció 
ha dedicat tothora. 

LA SEU NOVA DE LLEY-
DA, per Cèsar Martinell, 1925. 

De Lleyda és famosíssima la cate
dral vella, monument de preu inesti
mable, ple de segles i convertida tota 
en grans d'or vell. Però també la nova 
seu és digna de la coneixença i esti
mació a l'afermament de les quals el 
distingit arquitecte vallenc, senyor Cè
sar Martinell s'és consagrat amb la 
seva obra, curulla de dades i revela
dora d'un sentit estètic i crític ben 
remarcables. 

PUBLICACIONS dels Alum
nes Obrers de l'Escola Indus
trial de Vilanova i Geltrú: But
lletí. 

Es un cas notable i digne d'ésser 
ofert a la consideració i a l'exemple 
de tothom pel fort esperit que revela. 
Darrerament hem tingut ocasió de 
veure dos interessants fullets: "Ar
queologia Vilanovona" i "El Molí del 
Turo.—Riu Carno", dels quals és au
tor N'Amador Romaní Guerra, extrets 
del "Butlletí" de l'esmentada associa
ció. Dins la quantitat respectable de 
llibres de tota llei que ens dóna l'èpo
ca actual és fàcil que fullets així pas
sin quasi desabercebuts, tanmateix 
val la pena de parar-hi ún xic d'es
ment i considerar el que significa un 
esforç d'aquesta mena, realitzat per au
tèntics obrers. Ens és grat d'aquestes 
pàgines estant adreçar als quasi anò
nims treballadors de la matèria i de 
l'esperit la nostra salutació més afec
tuosa i el nostre més sincer mot de: 
coratge i amunt! 
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EDICIONS RÀFOLS, Bar
celona, 1926. 

Una altra aportació literaria, la de 
les "Edicions Ràfols" que en pocs 
dies ha llançat quatre fascicles dedi
cats a: Guimerà, Verdaguer i Anselm 

Clavé, amb distintes produccions 
d'aquests populars autors. Quan un 
íiom sent veritable devoció per les lle
tres, mai no n'hi ha prou, de llibres; 
tot és contribuir a l'expandiment de 
les lletres i dur a la coneixença, mit
jançant el volumet fàcil d'adquirir pel 
seu mòdic preu, del públic en general 
les produccions dels mestres. No hi 
fa res que de vegades pugui semblar 
repetició: miracles es deuen a la ite-
ració de les coses; el que no penetra 

en un dia, en una o deu escomeses, 
penetra a l'altre dia, guanya a la que 
fa onze. Sols així hom arriba a la di
vulgació tan necessària de les obres 
dels nostres escriptors per produir 
aquell estat de saó que fa possibles 
els grans redreçaments col·lectius. 

ESPLAIS, per Joaquim Hor
ta i Cunill, Barcelona, 1926. 

No demanem encara a l'autor, tan 
jovençà, d'aquestes proses una ponde
ració que sols podem exigir a les plo
mes que han fet l'aprenentatge dels 
anys, ans alegrem-nos de l'ardidesa 
que la publicació d'aquest llibre sig
nifica i de veure com un jove de vint 
anys, en l'època de l'esport, que per 
tants és un motiu abassegador i tal 

R E P R O D U C C I Ó D ' U N DELS GRAVATS QUE COMPOSEN EL V VOLUM DE 

" M O N O G R A F I E S D ' A R T " — (RAFAEL B E N E T ) 
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vegada nociu—i no ens consten pas 
les aficions que en aquest sentit pugui 
tenir l'autor del llibre, però tant-se-
val i àdhuc no ens faria res de su
posar que també, rectament, és un de
vot sportman,—sap guarnir uns lleu
res amb garlandes de lletres delicades. 
La nostra felicitació. 

EL S A N T EVANGELI, 
(Concòrdia dels quatre Evan
gelistes), publicació del Fo
ment de Pietat Catalana, Bar
celona, 1926. 

Un pulcre llibret manual, de més 
de 500 pàgines, nova edició dels Evan
gelis (tiratge: 30.000 exemplars), amb 
un mapa de Palestina en temps de 
Jesucrist, és el que aquesta vegada 
ens ofereix el Foment de Pietat, qui 
tantes obres d'aquest gènere ens té 
ja donades. El llibre porta una escaient 
introducció de Mossèn Pere Ginebra, 
així com una al·locució del Cardenal 
Vidal i Barraquer, Primat Arquebisbe 
de Tarragona i una "Exhortació" del 
malaguanyat Torras i Bages. Es un 
llibre que, no cal dir-ho, es recomana 
per si sol. 

RAFAEL BENET (Vol. V de 
"Monografies d'art"), amb un 
pòrtic de Josep M. López-Pi-
có; Barcelona, 1926. 

Rafael Benet és sens dubte un dels 
pintors més forts, més ben disposats, 
més documentats, més exigents i més 
estudiosos de l'època actual. No ha 
conquerit el lloc on és arribat amb una 
explosió d'èxit ni amb una carrera 
vertiginosa al dia, que quasi sempre 
vol dir true i "bluff". Rafael Benet 
"s'és fet" a còpia de treball, la seva 
preponderància en el món artístic no 

és un atzar o un joc malabar, no é> 
un salt, és una possessió assolida a 
pes de braços, tenaçment, volguda
ment, amb amor i dolor. Això resta 
ben palès en aquest volum que les edi
cions "Quatre coses" ens acaba de do
nar, i grat els en sentim. 

Josep M. López-Picó, el combatut i 
discutit, hi posa un pròleg fet de la 
seva manera i que denota com ha 
"viscut" l'obra del seu pintor dilecte, 

VIDES PARAL·LELES. DE 
PLUTARC, fixació de text i 
traducció de Carles Riba. XVIII 
volum de la Fundació Berna' 
Metge, Barcelona, 1926. 

Heus aquí un altre magnífic volum 
de la per tants de conceptes admirable 
Fundació Bernat Metge. Les "Vides", 
de Plutarc són un monument entre 
els monuments que l'antiguitat clàssi
ca grega i llatina ha deixat per a eter
na admiració dels homes. Incorporar 
una obra així al català, en la formn 
i amb la perfecció a la qual la Bernat 
Metge ens té averats és, certament, 
una glòria del nostre temps. Amb quin 
íntim i ple gaudi fulleja un hom 
aquest llibre estupend (volum prime.', 
part primera), admirable d'estil i de 
conceptes, perennal deu de bellese-: 
sens nombre! Heus aquí una aurifica 
presentalla per als Jocs Florals, mut: 
enguany, celebradors en esperit no
més, gloriosos en llur mateix silenci 
espectant. 

LA PASSIÓ DE NOSTRE 
SENYOR JESUCRIST, publi
cació de Foment de Pietat Ca
talana, Barcelona, 1926. 

Constitueix un preat encert aquesta 
edició, perquè a més del text dels 
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evangelis sants contenents la Passió, 
duu nombroses reproduccions artísti
ques i documentals, totes elles relati
ves al magne esdeveniment. Aquest 
sistema de pietat "il·lustrada" és molt 
estimable i n'hem de sentir grat al 
Foment que amb tant de zel cura 
d'aquestes manifestacions espirituals 
per excel·lència. 

ESCORNALBOU PREHIS
TÒRIC, per ]. Serra - Vilaró, 
Sant Miquel d'Escornalbou, 
1925. 

Els qui coneixen només que per 
vagues referències aquest magnífic lloc 
del Priorat, possessió del magnífic se
nyor de Toda, amb el llibre que ens 
dóna el senyor Serra-Vilaró restaran 
corpresos. De la seva lectura es pa
lesa la importància mil·lenària d'aquest 
indret alteros, de vistes superbes. No 
hi ha dubte que Escornalbou és un 
dels llocs de la terra nostra que més 
mereix d'ésser conegut, i sens dubte 
jn dels llocs més bells. 

EL VERD I EL CADMI, 
per Josep M. Junoy; Llibreria 
Catalònia, Barcelona, 1926. 

I, doncs, repareu com gairebé no 
passa una setmana que no haguem de 
registrar l'aparició del llibre de crí
tica dins la diversa i opulent biblio
grafia nostrada. Avui per avui la cir
culació d'aquesta mena de llibres en
cara és reduïda a límits de poca vola
da, deixeu fer, dia vindrà que s'en-
senyoriran de sectors nombrosos. Per 
això els qui com l'Estelrich, Lóp;z-
Ricó, Josep M. Capdevila, i d'altres, 
publiquen obres d'aquest caràcter, rea
litzen una tasca doblement estimable: 
Per llur treball, i per l'espècie d'apos

tolat generós que llur treball significa 
i comporta. D'aquest és, també, Jo
sep M. Junoy, podríem dir-li, ben me
rescudament, l'incansable. El verd i el 
cadmi és un llibre d'estètica, és un 
llibre d'experiments crítics, d'orienta
cions artístiques. 

HISTÒRIA DE CATALU
NYA (curs mitjà), per Ferran 
Soldevila; As. Prot. de l'Ens. 
Cot., Barcelona, 1923. 

Ens és grat de poder donar la no
tícia de l'aparició d'aquest llibre que 
era tan esperat i que és d'una utilitat 
innegable per la claredat del seu mè
tode, el seu descabdellament i la seva 
força de resum que en res no perju
dica la claredat. Hauríem, només, vol
gut veure el llibre amb condicions ma
terials de presentació un xic millors. 

ÀLBUM DE MALLORCA, 
per Oleguer jungent, Barcelo
na, 1926. 

La Llibreria d'Antoni López acaba 
de publicar aquest bell àlbum que re
comanem a les persones de gust i als 
devots de la famosa Illa Daurada, ve
ritable joia del nostre Reialme. Hi ha 
notes degudes a Oleguer Jungent, Bas
tard, Dot, Nadal i Mas. Porta un prò
leg d'Albert Junyent, traduït al cas
tellà per Lluís Capdevila i a l'anglès 
per V. Lletget. 

ELS TRES MOSQUETERS. 
de Dumas (pare); traducció de 
]. Navarro Costabella, Barce
lona, 1926. 

Al número pròxim passat anuncià
vem la inauguració d'una nova biblio
teca amb aquesta obra famosa, la qual 
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avui ja és llançada al públic. Els 
anuncis es compleixen, les promeses 
es tornen realitats. Som contents 
d'aquests temps que així donen. L'es
criptor J. Navarro Costabella ha fet 
un treball pacient i reeixit, en la seva 
traducció, l'obra serva tot el color i 
vigoria i els caires del mateix origi
nal; que no és dir poc. 

SEVERAL 

—Quatre mesos després de l'apa
rició de "Kataluna Antologio", anto
logia de poetes i prosistes catalans, 
antics i moderns, en la llengua auxi
liar internacional esperanto, n'han es
tat venuts 334 exemplars en 30 països, 
en la proporció següent: Catalunya, 
València i Mallorca, 154; resta de la 
Península, 10; Illes Britàniques, 46; 
Alemanya, 19; Txeco-Eslovàquia, 14; 
Suïssa, 11; Hongria, 9; França, 8; Es
tats Units, 7; Itàlia, 6; Bèlgica, 5; 
Finlàndia, 5; Dinamarca, 3; Bulgària, 
3; Estonia, 3; Rumania, 3; Brasil, 2; 
Iugo-Eslàvia, 2; Polònia, 2; Lituània, 
2; Suècia, 2; Japó, Norueya, Mèxic, 
Xina, Palestina, Letònia, un exemplar 
a cada país. 

A més, han aparegut recensions i co
mentaris de la dita Antologia en 30 
revistes de diferents països. 

—Enric Bosch i Viola té a punt de 
publicar un llibre de versos que es 
dirà "Exaltacions i paisatges". 

—Ha sortit un altre bell fascicle de 
"Revista de poesia". 

—Al "Bolletino di Filologia Clàs
sica", que dirigeix el doctor Angelo 
Taccona, de la Universitat de Torí, 
publica en el seu número d'abril, l'es
mentat Taccona, un interessant estudi 
sobre la Fundació Bernat Metge. 

—Són convocats els Jocs Florals de 
València per a l'any 1926. Es posen a 
concurs 7 premis ordinaris i 15 d'ex
traordinaris. Les composicions han 
d'ésser trameses al "Rat-Penat" de 
València. 

—Es estat ajornat l'homenatge que 
a Joan Alcover havien de retre a Pal
ma, els companys i amics de l'Asso
ciació per la Cultura de Mallorca. 

—S'anuncia l'aparició de "Trona
da", setmanari festiu i literari. 

—El nostre estimat mestre Dr. Ru
bió i Lluch ha estat nomenat Acadè
mic corresponent de l'Acadèmia de 
Ciències de Gottíngen. 

—Al Reial Círcol Artístic s'ha inau
gurat l'Exposició del gravat Alemany 
Contemporani. 

—El tema de la "premsa comarcal" ini
ciat l'any passat, segueix damunt la tauia 
amb repetides intervencions dels més signi
ficats òrgans d'aquesta premsa. Cal asse
nyalar el que en son darrer número publica 
"Mediterrània", de Mataró, signat per Al
bert Orfila, que assenyala un punt àlgid, 
d'un to agudíssim, invectiu i que potser a 
alguns semblarà un si és no és tendint a des
viació. 

—"Le opere e i giorni", "La difesa de la 
poesia", "L'esame", revistes italianes pu
bliquen recensions, crítiques i traduccions 
de Joan Maragall, Josep M. de Sagarr-, 
Josep Carner. 

—Als J o c s F l o r a l s d'enguany, ei 
nombre de composicions admeses a concurs 
són 213. 

—Al Museu de Rubí s'ha celebrat una 
Exposició de gravats, pergamins i llibres 
antics. 

—El dia 17 de març sortiren a Valènci" 
uns fascicles en valencià, explicant l'argu
ment de les "falles". El governador els 
prohibí; fonamentà la seva decisió en e: 
Reial decret del dia 18. 
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—Mossèn Llorenç Riber ha publicat uns 
interessants articles sobre Joan Alcover, a 
"La Veu de Catalunya". 

—Ha sortit de les "publicacions Empor
dà" un altre llibre, titulat "Anys enrera" 
d'Eusebi Coromines. Es, als seus setanta i 
tants anys, el primer llibre que publica en 
català. 

—"Le Journal", "Le Quotidien", "L 'E-
clair", diaris de París s'ocupen de Joan Al
cover, amb motiu de la seva mort. Estudien 
la seva personalitat, en donen versos. 

AQUEST NÚMERO 

HA PASSAT PER LA CENSURA 

PELS BELLS ÍMÜI DE MA CIUTAT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—G. de Gent, 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 
L 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 
G. FONT.—Call, 1. 

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 NEUMÀTICS 
A. Hernández.—Rosselló, 199. 

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

GANIVETERIA ROCA 
Plaça del Pi, mim. 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.* 

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