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L'aparador de casa Clapés, del carrer de Ferran, amb el 
«Ventall del poeta»; 

una bella idea elogiada per tots els intel·ligents. 
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2. • E L B OR I N O T . 

En W i l l i a m , d e t e c t i u v o l u n t a r i 
Durant la darrera vaga general an

glesa, els medis de comunicació es
cassejaren extraordinàriament per tot 
el reialme; però en gran manera en 
la immensa capital londinenca, on la 
llargada dels carrers suma més de 
tres mil quilòmetres. Es pot dir que la 
major part d'habitants de Londres, 
per anar a treballar, han de fer un 
veritable viatge. Però com que quasi 
és diari, i generalment en "metro' ' , 
hom s'hi acostuma, i fins arriba a tro
bar la distància curta, sobretot si dià
riament es va en companyia d'una 
simpàtica dependenta o mecanógrafa 
que faci el mateix camí subterrani. 
Aleshores, l'únic i gros perill pel tre
ballador solter, és que se n'enamori i 
es passi el temps comptant les hores 

. i minuts que li manquen pel jorn de 
l'enllaç. En aquest cas, potser és pit
jor el remei que la mateixa malaltia. 
De la vaga general, declarada per les 
"Trade-Unions", tothom en patí les 
conseqüències. Rics i pobres. Dolents 
i bons. Els aristocràtics, els pocs cap
taires, els multimilionaris. Les cuina
res, per haver-se apujat quelcom els 
queviures; la dama caritativa i mun
dana, per haver estat ajornats els tes 
benèfics; però, sobretot, el dependent 
de la banca, o del comerç o dels grans 
magatzems, per no trobar medis de 
transports per dirigir-se al treball. Es 
pot dir que els "metros" no funciona
ven. Els autòmnibus eren pocs, comp-
tadíssims. I els que circulaven eren 
conduïts per voluntaris recrutats pel 
mateix Govern d'En Baldwin. L'home 
que es podia encabir a la plataforma 
exterior d'un autòmnibus podia ben 
bé exclamar: M'acabo de guanyar un 
parell de mitges soles i talons! 

En William s'havia enrolat al cos 

de policia auxiliar secreta, per tal d'a
judar la Metropolitana, que és la de 
tota Londres, menys la de la City, la 
ciutat petita dins l'olla gran. En Wil
liam ja n'havia format part en sa jo
ventut; però tingué de traslladar-se ai 
Canadà i, amb molta recança, se'n 
tingué de donar de baixa. Ser policia 
efectiu, o un detectiu estil Sherlok 
Holmes, hauria estat el seu ideal i 
la seva més cara il·lusió. Però, ja és 
cosa sabuda, que de la il·lusió a la 
realitat hi ha un profund abisme, i 
que no tothom el pot saltar. Això ma
teix succeïa a en William: la seva as
piració de ser detectiu, era sublim, pe
rò com que la sublimitat és a dos pas
sos del ridícul, ell sempre donava els 
des passos, i... Únicament no queia 
,en cap ridícul quan dormia profunda
ment. 

Al cinquè jorn de vaga, el nostr; 
heroi s'enfilà a un autòmnibus, al co
mençament d'un trajecte. No sabia 
ben bé on el portaria, però s'ho mL 
pensava. El deixaria a la City, que é-
per on passen la majoria de transport; 
públics, passant per Picadilly Circus, 
com qui diu per la nostra Rambla de 
Canaletes tocant a la Plaça de Cata
lunya, quant a embussaments, ani
mació i anuncis lluminosos en caurà 
la tarda. El bo d'en William restà a 
la plataforma de í'autòmnibus per 
evitar que cap carterista pogués tre
ballar amb tranquilitat. Després d'ha
ver passat Í'autòmnibus llarga estona 
per davant Regenfs Park, entrà al 
Porlant Street (un carrer quilomètric 
amb representacions de totes les mar
ques mundials d'"autos"), travessa 
Oxford Street i continuà carrer de Re
genfs avall (el carrer on, en èpoques 
normals, a causa de l'excessiu trànsit, 
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es poden comptar més de cent verme-
llenes autòmnibus aturats), i, final
ment, es parà a Picadilly Circus, que 
als carrers del seu entorn reuneix 
més de quaranta vuit teatres i una sei
xantena de clubs. 

En parar-se l'autòmnibus, anava ple 
com un ou de dos rovells. I fou ales
hores, quan en William detingué un 
passatger que movia les mans més 
del necessari. I li digué, amb gran en
tonació autoritària: 

—Segueixi'm, senyor: faci el fa
vor! 

—Què desitja, vostè?—féu per res
posta l'acusat. 

—Portar-lo a la comissaria més 
pròxima. 

—I, per què? 
—Peiquè vostè és un carterista. 

S'ha passat el camí movent les mans, 
esperant l'ocasió de prendre una car
tera. El meu monocle mai m'enganya. 
I val més prevenir, que no pas reme
diar. 

—Tot és falç. Parlava amb un es
tranger que no coneix una sola parau
la de l'anglès, com qui diu amb un 
mut... 

—Tot això ja ho contarà al cap de 
policia d'aquest barri. Faci el favor 
de seguir-me... 

El detingut prou deia que era inno
cent i quelcom més; però el brogit 
dels passatgers de l'autòmnibus que 
cridaven indignats i amenaçadors, no 
el deixava oir de res. 

Pocs segons després, en William 
entrà a la comissaria del barri, en 
companyia del detingut. Els segui
dors i badocs, que ja formaven quasi 
una manifestació, restaren al carrer, 
tot esperant detalls de la detenció. 

William digué, donant-se molta im
portància, al policia-porter: 

—Desitjo parlar amb el cap de la 
"poli". 

—El té al seu davant. 
—On és, que no el sé veure? 
—Descobreixi's, senyor detectiu vo

luntari ! El cap de policia és el seu de
tingut! 

El pobre i bo d'en William, de l'es
glai, restà més d'una hora desmaiat. 
Després, el cap de policia manà que 
se n'anés a casa seva a fer bunyols, 
per comprendre que es tractava d'un 
veritable desgraciat, policíacament 
parlant. 

Un cop fou al carrer, milers de cu
riosos li demanaren cridant qui era el 
seu detingut. William demanà un xic 
de silenci. I digué, amb la sang freda 
de tot bon policia anglès, de veritable 
raça: 

—Es en "Tití", famós i sanguinari 
apatx parisenc! Ara, però, ha aban
donat la mala vida!! Sols es dedica al 
robatori de carteres!!! 

ALBERT LLOBREGAT 

REVETLIADOR 
Níquels rodons, cor fort, cara de vidre 

—mirall de l'esperit.—revetllador, 

ton batec de llautó qui diu: "sí-no" 

en el son devé limfa de clepsidra; 

se'ns fa musica vaga la color 

—o moradenc dels meus vuit anys !—L'om-
[brel·la 

vermella i or dei temps de la picor 

té un perfum de remota damisel·la. 

Truques el son amb el teu crit sens pèls 

—raig d'aigua, cant de galls, darrers estels. 

De bon matí, (bon vent) revetllador, 

lias partit la penombra i la blancor 

així tènua clofolla sense el fruit 

que deuria donà el segle divuit. 

SEBASTIÀ S Á N C H E Z - J U A N 
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Tamany: 3i '2 X 21 8. — Any içoó. — 
Impremta de Sol i Benet. 

Tamany: 5 4 ' 8 X ? 8 ' 5 . — Any 1917. 
Impremta de Vda. i fills de Pagès. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC., 
Lérida-Revista.—Tamany de 31'2X 

21'8. "Publicació artística il·lustrada", 
diu el sotstítol de la revista. Consta 
de 12 pàgines, sense les de cobertes, 
en paper especial de color. Aparegué 
a Lleida l'any 1906. Del número que 
tenim a la vista no deduïm cada quan 
sortia. No duu nota de preus de subs
cripció. Número solt, 10 cèntims. Es 
bilingüe. Impremta de Sol i Benet, 
Lleida. 

La Tradición Leridana. — Tamany 
de 54'8 X 38'5. Organ oficial de la 
província de Lleida dels legitimistes, 
o carlins. Sortí a Lleida el primer nú
mero corresponent al dissabte, dia 7 
d'octubre de 1917. Setmanari. Consta 

de 4 pàgines. Preus: trimestre, 2'00 
ptes.; semestre, 3'50 ptes.; un any, S 
ptes.; número solt, 10 cèntims. Im
premta Tip. Vídua i Fills de Pagè;. 
Lleida. 

L'Escut. — Tamany de 32 X 22. 
Quinzenal aparegut a Arbeca l'any 
1923. Es un cas ben interessant : és 
escrit amb notable esperit. Consta de 
12 pàgines, comptades en aquest nom
bre les de cobertes i anuncis. Preus: 
un any, 5 ptes.; un trimestre, l'25 pes
setes; Impremta de Joan Gibal, Bor
ges Blanques. 

Boletín del Liceo Escolar.—Tamany 
de 21'8 X 16'6. Es tracta d'una publi
cació d'aquesta institució docent. Es 
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L'Escut 
i-n-1 nmm t fta twrreníiesal 

La lliga catalana contra cl cranc 
Pors di»s desprès d l iave 

u sorprès ogradoíailK I '<i 
irr clona la LÜga cataten* 

¡u m nostra darrera editorial lUolarJa La llait» cat'r* tl cranc. 
Ic I * premsa diaria, assabentem-nos qui i acaba de constituir 
M M , «-legrarle per personalitats eminents de '« Medecina, aaaj 

• Facultat, Hosr- iab del Sagrat C M . Sama Creu. Cl lnk i Creu Boia 1 le» 
acadèmies i laboratoris que «au a l'avain^n-Hila dets progressos medicáis d t riostra rem». 

£1 seu momlest c o n v é n ris lies aspectes fonemenlals de la Hulla anticancerosa: la grapat and* 
del . •••: / m i n e m del pentt. l'Assistència del caocetda I I esrtmul de Novesllríneio 

Cl coninemeni del mal cancerós, t s cl més trascendental per a defensar-nos contra la e m i r a t 
Invasió d'u» rnal ian lerrioie. «ii'mismenla ràpidament la quantitat dels sens estralls produint a Barce
lona 800 vlcilii'es anynls 3 000 t Caiarujryfl i ¡0 .000 enirt iot Espanyí . L'el ionüencla d aqueste i * i -
freses rwCMi esgarTltoan per - nues Ihiili amh valculla mes contra (Incúria que contra l'ignorància, i 
aque-t ircball social deu prutar-se a cap anit> serenitat I discreció: doncs l'educa;Hi del poble deu ter se 
sense aorofl ni perilloses exarfernclona. acompanyada del perfeccionament cultural de quanta col labo
ri» r.i l'assbHricia als nn'alt» I d'una implacable persecució del curanderisme. 

Per r'assbrcncie del cancerós, no habem-sc trobat fins ara el remei específic del cranc, s'empra 
acliioln—#t en els hospitals de Barcelona ta cirurgia, ralas X I radi. I encara que tot-hotn sap qn t ls 
serveis de lerapeuilea física ocasionen despeáis grandioses ou acabaran per ler més feliinja la cerrera 
ta de si pesada dels establiments hospitalaris, hom espera qu aquest scaliïneni de cariíaf qv'at voilont 
del problema del cranc s'ha despena! en l'opinió publica, * encausará per a mantindré aquests coaloaoa 
serveis que son Ja una esplendent realitat, sens dea.'ar se per inaiMent» soiiicituia. filles: d'un enfua-
>i«sii>e particular, sempre laudable, empro neayil àrab la reaUtal 1 el vertader inttris col·lectiu. 

Oespecie a l'Hospital det cranc, es creu la -Ll iga catalanas en la necessllot de manifestar qu 'ev 
«ma Inprocedenl el seu basllment, avui per avui. Irobonl-ae par resoldre lants problemes benèfic sani
taris de me» urgent nccesstial. apart també, de qne d cancerós no es com el lubcrculóa. un malalt 
róenoslos que es degui Isolar, doncs al be es necessari asailat al cancerós Incuiable pobre, aquest pot 
•obar acuPftnenp com cal en les sales d'eicedenra dels hospitals, dotanf-les de Ulls expressament des 

hnats a dlia finalitat. 5 . bé deutia aplaudir-se la fundació d'un hospital especial per un Polhschlld o un 
ftochcfcncr. s'ho d'esllmar equivocat qu el bbol d t carllai qu*a copia de temps se reotlleiii penosament 
se hngui de litar en el pou sens sola d'un hospital de cancerosos, doncs es preferible canallfiar la 
t •"!»' en el sentit de sostindré 1 ampliar l'obra anticancerosa que ponen a cap els actuals hospital?. 

Besotla la part més urgent de l'assistència dels cancerosos, l'obra capdal i vertaderament im-
prrscJadrbJe, f i u . oe I * caritat o de la comprensió dels organismes oficials ha d'esser la creació del 
• -• ¡fur del Cranc, dotat dels medis adequats per a que ela preparats per a l'estudi d'aouesies qüestions 

• -üuin contribuir a la solució del problema I educar a loi-nom amb cl fruit de llurs treballs. 
No duplem de que la Lliga catalana contra el cranc ha de assolir un èxit sorroltda en la gran 

cenada empresa, en primer terme, perquè c .Mandra la seva actuació per tot Catalunya. I en segon Moc 
• * 'que la «Lliga» ha nascut amb l'orientació serena i enruseInsta. I la capacitació suficient per a por
tar a rarm* • « - • — • » » • - * r a . 

Tamany: 32 X 22> — Any 1925. — 
Impremta de Joan Gibal. 

La fiesta dt la Primavera: A. Sabater 
Mur.—Influencia del Maestro en la Hu
manidad: [osé Rocamora.—Plors' artifi
ciáis: I. Bosch y Barrera.—¿Es útil el 
estudio de las lenguas?, Ramon Cuota. 
—Nuestras conferencias; Colonización y 
repoblación interior de España: J. P .~ 
Joan Maragall com a poeta: A. S. Mur.— 
Conferencia del Sr. Duren: V. C. P.— 
Cómo debe renacer nuestra patria: 
V. C P.—Sección de |.« Enseftanra, 
Sucursal de Balaguer; El Colegio. — 
Descripción de la clase: Isidro Pona.— 
Lo que fui causa de mi mayor alegría. 

Lo que luí causa de mi mayor triste
za—Lo que yo deseo poseer: Ar
mando Castells.—Descripción d* un 
grabado Juan Borras—Descripción 
de un grabado religioso: Juan Lloren» 
—Noticias: Altos y bajas — Anuncio» 

Tamany: 21*8 X ! 5 ^ * — 
La data es de la 2.a desena d'aqtiest segle. 

Impremta «Joventut». 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
publica a Lleida i data, sembla, de la 
segona desena d'aquest segle; no po
dem precisar més, per l'exemplar que 
tenim a la vista. Sembla que deu cor
respondre un número cada mes. Cons
ta de 16 pagines, més les de cobertes 
en paper especial de color. No duu 
nota de preus de venda. Impremta de 
"Joventut", Major, 92, Lleida. 

A molts dels nostres lectors que 
s'interessen d'una manera especial per 
la publicació d'aquests facsímils, i 
que de vegades manifesten certes im
paciències, que ens honoren, en la 
impossibilitat de poder-los respondre 
un a un, diem que per ara i molt tenim 
material disponible per publicar; que 

disposem de molts centenars de títols 
diferents i que de moltes bandes te
nim ofertes. Així és que el material a 
publicar és abundós i molt interessant 
per tots conceptes i que de mica en 
mica anirem donant, de tots matisos 
i tendències, escrits en una o altra llen
gua, que de tot ha sortit, i per tant tot 
ho hem de recollir en la nostra res
senya. 

No cal dir que agrairem a tothom 
no sols la tramesa de periòdics d un o 
altre camp o lloc, sinó totes aquelles 
dades que es refereixen a notícies de 
periòdics, directors, coüaboradors, 
fundadors, significat de títols de pe
riòdics, motiu que va moure a publi
car-los, etc. 
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Fa 75 anys que... 
Víctor Balaguer llegia a casa seva 

(dijous, dia 1), a un cercle d'amics al
guns passatges del primer tom de la 
seva obra: "Los frailes y sus conven
ios", que es publicà per "entregas". I 
diu "El Sol", d'aleshores, de Barcelo
na: "Todos cuantos tuvieron el gusto 
de asistir a esta lectura, colmaron de 
elogios a su autor, celebrando en gran 
manera el giro dramático de la obra, 
el interés con que ha sabido revestir 
algunas de las leyendas históricas, y 
en fin, el delicado tacto con que ha 
tratado unos asuntos que no pocas ve-
,ces ofrecen la historia o la tradición 
envueltos en oscuro velo". 

(Maig de 1851). 

Fa SO anys que... 
es celebraven els Jocs Florals de 

Barcelona, dels quals era president el 
senyor Lluís Cutchet. Guanyava la 
Flor N'Àngel Guimerà; l'Englantina 
N'Isidre Reventós; la Viola N'Emili 
Coca i Collado. 

es feia una segona edició de "Lo lli
bre de l'Amor", aplec de poesies de 
diferents autors catalans sobre aquest 
tema, de "La Renaixensa". 

(Maig 1876). 

Fa 25 anys que... 
el doctor Tomàs Rigualt començava 

la publicació d'una biblioteca religio
sa, unes fulles amb gravats i tot. 

A. Busquets i Punset publicava un 
llibre de versos: "Ventijol de Guille-
ria". 

començava de publicar-se a Manre
sa el diari català "La Veritat". 

Jaume Massó i Torrents continuava 
al Centre Excursionista de C. les "lec
tures de clàssics catalans". 

es celebraven els Jocs Florals de 
Barcelona a Llotja. N'era president 
En Pi i Margall. Anicet de Pagès de 
Puig guanyava la Flor. L'Englantina, 
la guanyava En Claudi Ornar i Barre
ra. La Viola, Pere Palau González de 
Quijano. En sortint hi hagué mantes 
garrotades. 

al Teatre Principal s'estrenaren 
dues obres de Vidal i Valenciano i 
Riera i Bertran respectivament: "Un 
quadro" i "L'avi". 

es celebraren els Jocs Florals de 
Lleida; el parlament presidencial el 
feia Mossèn Cinto Verdaguer. Gua
nyava la Flor Mossèn Anton Navarro. 

es celebrava al Parc de Barcelona 
un certamen literari dels ocells. Hi 
guanyaven premis Josep Maria Folch 
i Torres, Narcís Fuster i d'altres. Hi 
guanyava un accèssit Josep Carner. 

JUNY-CORPUS 
Dies aurifics de sol i de llum, 

afables cares, joia de clavells; 
la ginesta fa veure els cims més bells, 
l'ordi grogueja, és content el verdum. 
A la casa de Déu tot és perfum; 
per tot rumbegen els vestits novells: 
s'agença la mestressa amb rics joiells. 
I la campana és un metall que brum. 
No cap la vostra glòria en el temple. 
Enfervorida l'ànima contempla. 
Jesús, tanta divina majestat. 
Deixeu al pas onades de claror; 
s'esgarrifen d'amcr e's cors, Senyi.r. 
per places i carrers de la ciutat. 

(Maig 1901). JOAN BERTRAN 
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Uamoii Turró 
Heus aquí el que fa cinc 

dels grans homes que en
guany, i encara no hem arri
bat a la meitat de l'anyada, 
ens deixen. Diríeu que les di
ferents branques de la intel-
lectualitat de mica en mica 
es donen cita.al més enllà. 

Podem dir que començava 
la funerària desfilada aquell 
Juli Garreta, geni de la nostra 
dansa, l'inoblidable guixo-
lenc. Aleshores per la poe
sia, l'eximi Joan Alcover, de 
Mallorca. 

Ensems, es pot dir, Joan 
Llimona, per l'art: la pintura. 

Més cap ençà, Joaquim 
Cassadó, de Mataró, per la 
música. H ^ ^ ^ ^ 

I mentrestant, anava camí 
de la tomba, per la ciència, 
Ramón Turró, de Malgrat, el darrer, 
la mort del qual ens omple de dol. 

Bé en podríem dir una mala anyada 
d'aquest 1926 que se'ns enduu tan 
:ars compatricis. 

Cada un d'ells té, certament, els 
seus caires, té la seva personalitat; de 
diferent manera, cadascun d'ells ens 
estimula amb l'exemple del seu tre
ball. 

Seguim-los en la reconstrucció nos
trada, per acomplir el magne renai
xement. 

Mostra dels gravats de «Sant Jordi». 

JVS. O A \ E IV T 
Fes punta, fes punta, 
lligant la cadena 
amb fil que n'ajunta 
el brodat més fi; 
Fes punta, fes punta 
si ha d'ésser per mi. 
I tresca que tresca 
la nina feinera, 
de llavis de bresca 
i cabell sedós; 
Fa punta, fa punta 
per ella i pels dos. 

MIQUEL VINYA. 



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

BEN T U R P I N S 
EL PRIMER BEN TURPIN.—Era 

un famós saltejador de camins de l'an
tigor. Havia "treballat" de punta a 
punta d'Anglaterra, Escòcia i del País 
de Gal·les. Tothom el coneixia: els 
rics, per haver estat robats per ell i 
els pobres, per haver-ne rebut diners, 
favors o protecció. Això vol dir que 
Ben Turpin era un lladre noble, un 
lladre heroi (més heroi que lladre), 
jie novella per "entrega" Sempre mun
tava una euga negra, lleugera i resis
tent com un cavall de les pampes ar
gentines o le les muntanyes escarpa
des de l'oest de Nord-Amèrica. I era 
tanta la lleugeresa de l'esmentada bès
tia, que permetia a son cavaller—i dic 
cavaller perquè Turpin hi anava ves
tit—de robar en un mateix dia als 
afores de les portes de Londres i a les 
d'una ciutat situada cent milles llu
nyanes. Com es pot suposar, era la 
desesperació de les rondes de cava
lleria que, des de feia "sols" cinc 
anys, tenien l'ordre de capturar-lo, 
mort o viu. 

Una tarda, quan En Ben Turpin dis-
frutava del màxim de popularitat, una 
carrossa, tirada per dos formosos ca
valls, es dirigia vers una petita ciutat 
d'Escòcia. Hi viatjava una noia jove 
i formosa i la seva vella servent de 
confiança. Mes en entrar la carrossa 
en un frondós bosc, fou deturada, pis
tola en mà, per un bandoler sense ni 
mica de consciència. El cotxer, poruc 
com era, abandonà carrossa i mestres
sa. Aquesta i sa criada foren obliga
des a descendir del cotxe. Un cop po
saren els peus a terra, foren tractades 
a cosses pel susdit saltejador de ca
mins i carreteres, a fi d'obligar-les a 
lliurar totes les monedes i joies. 

De sobte, aparegué Ben Turpin a 
l'entrada del bosc, (acabava de robar 
a un duc i de donar els diners a un 
Cardenal—a qui també havia aturat 
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per robar-lo—perquè els repartís a"s 
malalts necessitats). Muntava l'euga 
negra de sempre. La llançà al galop 
contra el lladregot, qui caigué de ge
nolls en terra. Ben Turpin descavalcà 
i abufetejà al seu rival de professió, 
tot dient-li cremat a més no poder: 

—"Passa al botavant, lladre de ma
la mort! Estaríem frescos que tots 
fóssim de la teva "nissaga"! Ets un 
lladre que deshonres la nostra profi
tosa professió!" 

Un cop pronunciades aquestes fra
ses, el lladregot desaparegué corrents 
i Ben Turpin féu una doble reverència 
a les dues dames, dient-los que mun
tessin un altre cop a la carrossa, que 
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" r ^ B - col·lecció d'aquest nom. 

ell les conduiria a la porta de l'Hostal 
on es dirigien. I així mateix complí sa 
paraula, segons canten els papers... 

UN BEN TURPIN MODERN.— 
Una mare vídua tenia un fill de set 
anys, formós com un sol de prima
vera o un raig de lluna damunt la nos
tra mar. Era el fruit del seu únic any 
de casada, era la medicina que l'acon-
solava de la pèrdua del seu primer i 
darrer marit i a la vegada era el sac 
de cascavells i rialles que endolcia la 
vida de la soferta dona. No era ni 
rica ni pobra: tenia els diners sufi
cients i justos per viure, per anar 
fent... 

Una nit, havent sopat, el seu infan-
tó començà a gemegar a grans crits. 
Al moment, envià a cercar el metge 
de capçalera. Aquest, un cop mirat el 
noi, li demanà que desitjava fer una 
consulta amb un bon operador, de 
seguida. Al cap d'una hora la con
sulta era donara per finida. El nen te
nia d'ésser operat la mateixa nir, si 
es desitjava que visqués. La bona ví
dua tingué un esglai de mort, però pre
gà l'operador que fes el que tingués 
per convenient. I aleshores, el cirurgià 
demanà cinc mil duros per l'opera
ció. 

—Cinc mil duros ? Cinc mil duro ? 
—exclamava desesperada la mare. 

—Ni un ral menys! — respongué, 
tranquilament, el metge. 

—Cinc mil duros! No pot ésser! Es 
més del doble de la meva fortuna!... 

—Vostè pot dir que no té tants di
ners, però viu en un barri aristocràtic! 
Es clar que, de vegades, les aparièn-
cies enganyen...! Ara, senyora, si vos
tè no vol que faci l'operació al seu 
nin, jo me'n rento les mans i me'n vaig 
cap a dormir... 

—No, no, de cap manera! El meu 
infant vull que visqui! Però les seves 
paraules, doctor, són més crudels que 
el lema dels bandolers del temps an
tic: "O els diners, o la vida!" I pen
sar que ens anomenem civilitzats! 
Veig clarament que un bisturí és una 
arma més perillosa que una "Star"...! 

L'operació guarí la tendra criatura. 
I jorns després, en assabentar-se el 
cirurgià que el capital de la vídua 
realment era de dos mil duros, pre
sentà el compte amb aquesta xifra, en 
comptes de cinc mil. Com que tampoc 
no els hauria cobrat mai...! 

Avui dia, mare i fill passen tot l'any 
a la torre, que és una infecta barraca 
del barri de Pekin... 

UN ALTRE BEN TURPIN APRO
FITAT.—En el despatx d'un opera
dor de moda d'una ciutat qualsevol: 
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aquest parlant amb un nou client mi
lionari sostingué la següent conversa: 

El cirurgià.—Sí, senyor, sóc del ma
teix parer de totes les dotzenes de 
metges que l'han visitat. Una vegada 
a la vida dues dotzenes de metges es
tem d'acord. Té l'apendicitis i ha d'és
ser operat. 

Un milionari.—Doncs, vostè mateix 
em farà l'operació... 

El cirurgià. — Se'n farà cinquanta 
mil pésetes! 

Un milionari.—Cinquanta mil pése
tes. Cinquanta...? 

El cirurgià. — ...Mil pessetes! Ni 
una malla de menys! 

Un milionari.—Es una operació ex
traordinàriament cara! 

El cirurgià.—Vostè es deixaria ta
llar una orella per un milió? 

Un milionari.—Ni per dos, ni per 
vint...! 

El cirurgià.—Doncs, pensi que jo li 
allargo la vida cinquanta anys per 
cinquanta mil pessetes. Però si és re
galat! 

Un milionari. (Arrencant-se els pocs 
cabells de la seva lluenta calba).— 
Tant-de-bò hagués nascut pobre!... 

El cirurgià.—Hauria fet un mal ne
goci. Aleshores no el podria operar el 
millor cirurgià de la capital, que sóc 
jo, per raons monetàries que vostè ja 
comprendrà. 

Un milionari.—Passi-ho bé, senyor! 
No m'han convençut els seus raona
ments, ni les seves minutes. Aniré a 
Alemanya. M'obrirà una eminència 
mundial, i en costarà a meitat de preu, 
l'operació. 

El cirurgià.—Déu li conservi les il-
lusions, senyor! De totes maneres, 
sempre em tindrà a ses ordres, per 
fer-li pressupostos d'operacions... Es
tigui bonet, "estigui bonet"...! 

El milionari es féu fer l'operació a 
la millor clínica de Berlín. I quedà 
com nou. Però al cap d'un any, per 

un motiu inexplicable o perquè l'ope
ració va ésser mal feta, se li repro
duí la malaltia. Molt malhumorada-
ment, tornà al despatx del millor ci
rurgià de la ciutat, el qual el va rebre 
somrient maliciosament. I sostingue
ren aquest altre diàleg: 

Un milionari.—Vinc perquè em faci 
l'operació que parlàrem un any enre
ra. Vaig anar a Berlín i me la van es-
guerar. Estic disposat a pagar les cin
quanta mil pessetes que me'n dema
nava... 

El cirurgià.—Perdoni, senyor; però 
ara, per la mateixa operació, en yul! 
setanta mil pessetes! 

Un milionari.—I, per què? 
El cirurgià.—Primer, per haver-me 

rebutjat. Segonament perquè vostè 
mateix em fa creure que sóc més bon 
cirurgià que qualsevol celebritat mè
dica de Berlin. I en tercer lloc, el seu 
cas serà un escarment pels meus fu
turs clients... 

Un milionari. — Convençut, no en
raonem més! Pagaré les setanta mil 
pessetes! Quin dia em farà l'operació ? 

El cirurgià.—Demà a les deu de! 
matí, a casa seva. 

Un milionari.—Molt bé! Fins demà 
a les deu! 

Al matí següent, a les nou en punt. 
moria el milionari, víctima d'un agreu 
jament de la seva dolencia. í, és clar. 
quan el cirurgià hi anà a les deu, ja 
estava de cos present. Aleshores, s'as
sentà i escriví el compte de l'opera
ció... no realitzada. 

—No estic disposada a pagar sem
blant quantitat—murmurà plorant la 
vídua,—per un servei no executat. 

I replicà el cirurgià: 
—Senyora, tingui present que jo no 

tinc cap culpa que el seu marit s'hagi 
mort una hora abans de l'operació i 
dues de l'hora que irremissiblement 
tenia de morir. Endemés, jo no creia 
que el seu marit em fés quedar mala
ment; tenia de morir-se després de 
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GU1MEMA l'operació, com era la seva obligació; 
quan un home cita un metge, no val 
que marxi, sense veure'l, a l'altre bar
rí: és d'homes de poca paraula!... 

I el cirurgià, el jorn dels funerals, 
cobrà les setanta mil pessetes... "reli
giosament". 

UN BEN TURPIN AUTÈNTIC— 
El cirurgià X. era un home de cons
ciència... mèdica, era un Ben Turpin 
modern i autèntic. Feia pagar molts 
diners per les operacions dels rics, 
però no cobrava un cèntim dels pobres 
i dels necessitats. 

Una vegada, es presentà al seu des
patx un home miserablement vestit. 
Semblava un pobre, potser ho era... 
El cirurgià X. li féu, de franc, una 
operació dificilíssima. I el pacient 
quedà millor que nou de trinca. 

Dies després es varen trobar, met
ge i client, a la sala de descans de 
l'Opera. Ambdós anaven d'"smoking". 
Llur sorpresa va ser gran. I fou ales
hores quan el client no pogué menys 
que contar-li la veritat, amb aquests 
mots: 

—Perdoni'm, doctor: sóc un pobre 
ric avar. Em difressí de pobre per no 
gastar moneda. Escolti'm, que li vaig 
a dir una gran veritat: si hagués tin
gut de pagar cinc o deu mil duros per 
l'operació que em va fer, hauria pre
ferit morir com un gos! 

—Esteu perdonat, bon home, — li 
respongué el metge.—Mai havia tro
bat un pobre tan pobre com vós! Tots 
preferien la Vida sobre totes les co
ses terrenals. Teniu, pobret riquíssim: 
deu cèntims per un llonguet! 

L'avar els besà i se'ls embutxacà... 

A. LL. 

Àngel Guimerà, el gran poeta, l'ena
morat del poble i dels aspectes popu
lars, rebé el passat dia de Corpus un 
homenatge íntim d'una colla d'amics 
que, comunicants amb ell, en la cele
bració de la diada popular, pujaren a 
Montjuïc, on les restes del nostre mes
tre reposen, dipositaren damunt la se
va tomba un bell present de flors. 

Silenciosament, devotament, íntima
ment, sense "manifestació", l'Ignasi 
Iglesias, Lluís Via, Melcior Font, Am-
brosi Carrión, Emili Vendrell i la seva 
senyora, Jaume Fonolleda i Ramon 
Vilaró feren l'ofrena, mentre la ciutat, 
a baix, es preparava per a celebrar la 
processó, tan plena de color. 

Ens imaginem l'ànima del mestre 
seguint, d'un tros lluny, naturalment, 
la manifestació, en oreig d'estrofes. 

l l ibres k l letres 
POMELL HISTÒRIC DE 

MONTSERRAT, per Mossèn 
Fortià Solà, amb dibuixos de 
Ribot i Junceda; Foment de 
Pietat, Barcelona, 1926. 

Una contribució més a la flairosa li
teratura montserratina que de dia en 
dia és més abundosa. Escau la lectura 
d'aquest llibre a tothom qui vulgui te
nir una estona de delectança a recor
dar i evocar aquells llocs xamosos, de 
la muntanya més popular de Catalu
nya, dels quali l'autor fa un recull 
de dades històriques, que és bonic de 
saber o de refrescar. 

MONESTIR DE ST. JOAN 
DE LES ABADESSES, per 

• Joan Danés Vernedas, Barcelo
na, 1926. 

No hi ha dubte que enguany sobre
tot en l'aniventesa del centenari del 
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"Santíssim Misteri", Li històrica po
blació de Sant Joan de les Abadesses 
tindrà ressonàncies pertot. Es naturai 
que al seu volt, persones afectades de 
singular amor vers el monestir famós, 
com és en Joan Danés, es decideixin a 
escriure'n un bell seguit de notes, que 
com les que formen el present volum, 
ricament il·lustrat, són recomanables 
per llur amenositat. 

SEVERAL. 

Retallem d'"El Sol", de Madrid, 
(31 de maig 1926): 

"En París se ha publicado una tra
ducción de cuentos catalanes de al
gunos de los mejores autores. Hace 
algún tiempo se publicó, también en 
francés, una antología de poetas de 
Cataluña. Ambos volúmenes, excelen
temente presentados y precedidos de 
un estudio de Schneeberger. Con el 
segundo se empieza una colección titu
lada "Raymond Lulle". 

Varias veces, en esta sección o en 
la de libros, hemos llevado la atención 
del lector a que advirtiese la extraor
dinaria importancia que el libro cata
lán tiene hoy, la excelencia de algunos 
de sus autores, la discreción de mu
chos y los resultados trascendentalísi-
mos que para España en general y Ca
taluña en particular tiene todo ello. 
Antes mandaba en Cataluña el "lea
der" político; hoy, el "leader" litera
rio, y las ediciones catalanas se multi
plican y las traducciones al francés y 
al italiano (creemos que alguna tam
bién al alemán) son frecuentes. 

Pese a lo que sea, la resurrección 
literaria del idioma mediterráneo es 
tan viva, el hecho tan claro y lo escri
to tan imborrable, que debe preocupar 
a toda España; pero no en cierta di

rección hostil, sino para conocer, es
tudiar y estimar lo que aunque quisié
ramos desconocer y desestimar viviría 
de sí y de su impulso propio. 

Sería tontería decir que en Francia 
y en Italia y Alemania interesa más 
que en esta parte de España cervan
tina lo catalán y su literatura; pero es 
indudable que no interesa lo que de
biera. Ocurre exactamente lo mismo 
que con lo portugués y su literatura, 
y exactamente lo contrario de lo que 
debiera ocurrir. 

Dijimos meses atrás que la unidad 
de lengua trae consigo ventajas políti
cas muy grandes; pero que su falta, 
compensada con la diversidad litera
ria, es una riqueza. Ante esa expan
sión de las letras catalanas en el ex
tranjero, sea cual sea su fin, pecaría
mos si no insistiéramos en que intere
sa más lo catalán entre nuestra inte
lectualidad castellana que entre la ex
tranjera, y que no siendo suficiente 
ese interés, es preciso que se aumente 
en cantidad mucho mayor. 

No comprendemos otra postura de
lante del hecho literario catalán y por 
consiguiente nos han de parecer equi
vocadísimas las de aquellos que se 
empeñan en negar, en no ver, porque 
cieran los ojos. Ya que les HA DADO a 
¿os catalanes—como decimos en casti
zo—por la literatura, brindemos con 
ellos y de salud a todos sirva. 

* • * 

—R. Genescà ha publicat una aple
ga de sis cançons amb acompanya
ment de piano, que duu per títol "Jo
venívoles". El distingit compositor 
viu a Buenos Aires, des d'on ens n'ha 
trames un parell d'exemplars. Agraïm 
l'atenció. Recomanem les delicadeses 
d'estudi d'aquest notable compositor. 
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Desdenyant vostra hermosura, 
idòlatra sacerdot, 
havent encensat les ares 
profanes del torpe amor: 

I havent despreciat l'eterna 
mina de vostres tresors, 
per atresorar riqueses 
que passen, i valen poc: 

Havent passat a l'esfera 
de ma baixesa major, 
fent torres de Babilonia 
ma superba presumpció: 

I en tot gènere de vicis, 
perdut vostre sant temor, 
abusant de la clemència, 
a vostres veus fent-me sord; 

Sens fer cas de l'eficàcia 
d'aquells amorosos tocs, 
tjue en les portes del consenso 
dàveu a mon interior. 

Sento l'ingrat despreci 
de tantes il·lustracions, 
que en l'esca de mon afecte 
no han pogut encendre foc. 

Sento el temps que malgastava, 
i s'ha acabat no sé com, 
•que com el despreciavà, 
ha corregut més veloç. 

I ara al fi de ma jornada 
girant la vista a móns dolç, 
miro la curta distància, 
des del sepulcre al bressol. 

¡ Per a quan llàgrimes mies 
aguardeu l'efusió! 

¡ Oh! si a vista de mes culpes, 
fos ara tal ma tristor, 
que abans que la malaltia, 
m'acabés la contrició! 

Açò sento i açò ploro, 
açò em pesa i em dol... 
digui-ho per mi el llanto 
que és el llenguatge del cor! 

I si Vós inexorable 
no escolteu eixos clamors, 
jo estic perdut per sempre 
sens tenir apel·lació. 

Mes no serà, perquè encara 
que vostra vara no es torç. 
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esperar contra esperança 
féu a un Abraham ditxós. 

No serà, que la fe santa, 
que és sobre nostra raó, 
guiarà aquest pobre cego 
en eix barranc perillós. 

No serà, que m'ha d'encendre 
de la caritat l'ardor, 
fent-me morir com a fènix 
tot abrasat en amor. 

Xo fa parlar a ma llengua 
d'aquest incendi el temor, 
que com és pura la flama, 
s'alimenta d'esplendors. 

I si a l'infern per mes culpes 
em llencés vostre rigor, 
fins allí us alabaria, 
si em quedés lliure l'amor. 

I si per gran impossible, 
Vós fóssiu reu, jo actor, 
no sols Us perdonaria, 
si que Us faria gloriós. 

En vostra bondat em fundo, 
que és de tan gran condició, 
que dissimula l'ofensa, 
sens suspendre sos favors. 

També en els mèrits de Crist, 
i en aquell pit generós 
que llançà, obert d'una llança 
el preu de ma redempció. 

Espero en el patrocini 
de Maria, que en mi pot 
desempenyar bé el títol 
de Mare de pecadors. 

Invoco als Sants de la glòria, 
i especialment ais patrons, 
que em siguin contra el dimoni 
valerosos defensors. 

Fes a l'Angel de la Guarda 
comandant d'esta funció, 
perquè a son valor es degui 
de la victòria l'honor. 

La vostra Creu sacrosanta, 
prenc en la mà per estoc, 
per morir en la batalla 
com soldat valerós. 

I en cas la consuetud mala 
o l'enemic cauteles 
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m'armés alguna emboscada 
dins de la imaginació. : 

Atropellant ma paciència 
agobiada dels dolors, 
tornant a erigir l'estàtua 
que tinc reduïda a pols. 

Protesto, Senyor, protesto 
des d'ara per a llavors, 
que no desitjo ni aprecio 
objecte fora de Vós. 

Revoco, retracto, anul·lo 
qualsevol alta afició 
d'un mal informat afecte 
d'una torbada saó. 

Sols a Vós amo!... Eix propòsit 
vull conservar animós 
fins que l'alè s'aparti 
d'aquest miserable cos. 

Que segons els mals apreten, 
ja no podrà tardar molt 
a tornar el que la terra 
li va prestar en pensió. 

Miro el fort de la febre 
per l'efecte del temblor: 
considero en les continues 
intercadències del pols, 
la ruïna que amenaça 
aquest edifici tort. 

Que a la porta mort em miro 
en eixa suau suor, 
en aquesta angosta angustia, 
en eixos dolents dolors. 

En la flaquesa dels membres 
i ocurrència del fredor, 
la intumecència del pit, 
lo amotinat dels humors. 

En el dèbil de l'oïda; 
ei macilent del color, 
el rocitant de la veu, 
i en els deliquis del cor. 

La turbulència del cap, 
la insulsedat del sabor, 
l'ardentíssim de la set. 
i en els brincos del sanglot. 

Accepto eixes penes totes 
i les oferesc a Vós, 
essent de totes mes culpes 
més humil satisfacció. 

Que encara que (ja ho confesso) 
en eix pas rigorós 
i penalitat precisa 
no és lüure l'acceptació. 

¡ Oh, penes! Jo us reverencio 
i adoro respectuós; 
com l'infant quan el castiguen, 
adora humil els assots. 

Jo us adoro i vull penes, 
per ésser prendes del Senyor; 
que l'esplendor de la causa 
dóna cultes al dolor. 

Respecte les de l'abisme 
dolcíssimes penes són; 
que allí no hi ha pena ni ordre 
sinó un sempitern horror. 

I si apenes de la febre 
puc aguantar el calor; 
¿com en l'infern sofriria 
aquell estupend ardor ? 

Dolces se'm fan perquè espero, 
que sempre infondeix valor 
en les tormentes del golf 
l'esperança del bon port. 

¡ Oh, penes dolces, que a l'últim 
m'advertiu dels meus errors ! 
¿per què no veníeu abans 
a dictar-me eixes lliçons? 

; Quan dissipava entre vicis, 
pròdig de talents molt bons, 
la porció de la substància 
d'eixos tan gratuïts dons! 

¡ Quan amb el maj or descaro 
vencedores mes passions 
enarboraven banderes 
contra de mon Criador! 

Ara del terrible estruendo, 
com a qui trencat el son 
i rompent les catarates, 
obro els ulls de la raó. 

¡ Ai de mí! ¿ què em puc prometre 
de tant tarda conversió? 
qui molt tard es desenganya 
molt tard troba el consol. 

¡ Oh, si a penes de les gràcies 
fui informat, hagués clos, 
a la clàusula del viurer 
el punt final de la mort! 



EL B OR I N O T . - 15. 

«EL B O R I N O T » 
és el 

periòdic literari 
de més circulació 

AQUEST NUMERO 

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 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 
LE 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.  

Llaneria i Sedería  
CASA PUIG.—Call, 9.  

Camiseria.—Boqueria, 36 i 38 
RODRÍGUEZ & FERRER 

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

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

Articles fotogràfics i ràdio 
V. 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, 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." 

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

Sastreria Guilemany, vestits i for
mes tots preus. P. Sol, 8, t. 1451-G 

IMF. A I T Í S 



SALA PARÉS 
Establ iments M A R A G A L L 
Patrïtxol, 3 i 5 • BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

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

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiposido. Despaiti i Tallers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

R A M O N SUNYER 
J O I E R 

C o r t s C a t a l a n e s , n .° f>.f> 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novella 
contemporània 

« • • 

A TOTES 

LLIBRERIES 

Preu: 
3'50 ptes. 

TRICROMIAJ~AUTOTIPIA5 

CALÇATS 

ALFOUJ 
KASl·lI 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

Portafcr a.13 
BARCELONÍ 

el clàssic de l'humor LLÀTZER DE TORMES demaneu-lo a totes les llibreries Pessetes 

Rellotgeria "El Marino" 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE-
CISSIÓ. Garan
tit per 10 anys 
i únic que du
rant els cinc 
p r i m e r s i 
s ' a d o b a 

JI 

de franc en tota 
mena de espat-
Uament. 

PER ENCÀRRECS: 
AUME ROCA, 

r d r e, 1 3 6 , 
nt Andreu.— 
L O S E P TO-

RUELLA, 
¿pollés, 73, 

Martí. 
ERCE-

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

CENTRAL I TAULER D'AQOBS: 
Q¡rj 

Jaume Fonollosa, Canvis Vells; 8. 

Bisutería fina. - BARCELÓ!** 

FABRICA BE LLBt lG.H» 
la mi l lo r de la nostra ten 

TBLBFONS 
J» Seu d'Craell, n-°}?Ji 
H Barce lona, n." 202* 
H S i t g e s , n." 1383 

Demanen a tot arreu la marc» 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

(Se« d'Urgell) 

I : . o ^ 
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