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EL MESTRE ALTES 
Avui, la gent que fem aquest periòdic estem de dol. Se'ns ha mort 

l'Amo, se'ns ha mort el Mestre. No cal dir com a l'un i a l'altre mot do

nem el sentit més gloriosament autèntic, tradicional de la nostra terra. 

Amo i Mestre volen dir, segons aquesta tradició secular, l'home 

qui ha format una família (no tant de 

fills per la carn com de fills per l'esperit) 

i que als destins d'aquesta família presi

deix amatent, pròvid, amorós. No és 

aquell qui espia si els altres treballen, 

és aquell qui tot treballant anima els 

altres treballadors, qui n'inspecciona el 

treball, no pel rendiment, sinó per la 

qualitat, no pel profit propi únicament 

(no és lícit tampoc d'excloure el legítim 

profit d 'un mateix) sinó per al bé de 

l'operari, el qual endega, adreça, corri-

geix, perfecciona. 

Després d'una vida de treball exemplar, quan de les seves mans 

havien eixit obres perfectes, quan, doncs, s'havia ben conquerit el títol, 
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ara ja no es podia dir Altés, que no s'acompanyés de la paraula Mestre. 

El títol era per tothom adoptat. Era com un plebiscit unànime produït 

sense previs acords, sense previs canvis d'impressions, sense campanyes 

de propaganda: era el fet que s'imposava per virtut de la seva personal 

valença. Així ho reconeix tothom. 

Amb quin gust, doncs, un hom no treballa al costat d'un home 

així, amb quina seguretat de reeixir, amb quina satisfacció de bon 

companyonatge! 

Francesc X. Altés i Alabart és, certament, un d'aquells noms que, 

sense fresses, sense provocar manifestacions multitudinàries, té, però, 

totes les garanties d'una perdurabilitat d'estima i de record en la histò

ria d'una indústria, d'una art, en la història d'un poble; perquè és dels 

homes que dia darrera dia, any darrera any, han anat bastint els carreus 

de la casa pairal, on es guarden i s'acreixen les vitalitats del poble. 

Perquè l'Akés, Mestre Altés, era tot el contrari d'un improvisat, 

d'un que arriba, d'un àgil saltador del modern industrialisme, propicia 

totes les gosadies, a totes les aventures; Mestre Altés era un home d'his

tòria, de carrera, de formació, fou primer l'estudiant, després l'aprenent 

i el fadrí i el mestre, per etapes, i havia conegut totes les dureses de! 

treball, del treball que costa, que fa suar i que fa matinejar, que no 

deixa dormir totes les hores que hom voldria, d'aquell treball tenaç que 

esgarrinxa les mans i potser la cara i el pit, en front de la matèria qut 

es resisteix a lliurar els seus secrets. L'Altés era un home muntat a 

p lom. 

I perquè era fet així, aquell home qui havia conegut encara l'etapa 

gairebé patriarcal del treball (de quaranta anys enrera), entrà en l'etap; 

industrial, se la féu seva sense trontolls, diríem sense crisis, amb tota 

naturalitat; perquè molt de guanyat té aquell qui sap de treballar. 

L'artesà Altés, esdevingué l'Altés industrial, sense minves. 1 és que 

qualsevol que sigui el sistema de treball i l'organització econòmica se

gons els canvis d'èpoques, sempre, però, per sota de les coses canviants. 

hi ha els principis permanents, qui les coses canviants, si han de valer 
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alguna cosa, sostenen. I l'Altés era l'home de principis, que es manté 

ferm en les profundes trajectòries humanes, i no trontolla als canvis 

dels temps; com no trontolla la terra als canvis de les coses que damunt 

la terra són, passatgeres, variables, en contínua mutació. 

Hi ha coses que no fallen mai. Mestre Altés era un addicte d'aques

tes coses que mai no fallen: era un home!, home de sants principis. 

Potser hem dit, ara, tot el que es podia dir, potser n'hem expressat el 

millor elogi. 

LA REDACCIÓ. 

O M B R A 

La llum 

com fum 

i l'ombra s'atansa 

i l'ombra s'atansa 

com si em seguís; 

I darrera d'ella 

es mou una esquella 

de so malaltís. 

Mes, ai, 

l'esglai! 

i que és aspra l'ombra, 

que dins la penombra 

esdevé gegant; 

No té veu, i crida; 

fa xiscles sens mida 

a l'home mofant. 

La llum 

com fum 

que es gronxa melosa, 

de sobte s'és fosa 

per un buf de vent. 

L'esquella esquerdada 

de nou és besada; 

mes ja no se sent. 

MIQUEL VINYA 
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S O L I C I 
Ningú no em discutirà que l'afer 

cabdal dels anglesos és bén negre, ta;i 
negre com la matèria que l'originà. El 
carbó, que fins suara, era un negoci 
net, sembla que tot d'una s'ha conver
tit en un article brut, però brut de 
debò. 

Els anglesos que tenen fama d'ésser 
mclt vius en moltes de coses, ara 
com ara han badat, palesant al món 
que la bescantada superioritat anglesa 
és, un mite. Segons de qui es tracta 
ha d'ésser-li imperdonable l'equivocar-
sé; car. és no menys que el prestigi 
tradicional, tramès de generació a ge
neració, durant segles, que trontolla, 
s'esberla i fa remor de trencadissa. 

Qui ho diria, si no, que els anglesos 
que han escampat pel món civilitzat 
l'educatiu art del foot-ball, imposat 
el •whyski i els pantalons ratllats ha
via d'arribar un dia que es deixessin 
enredar en una cosa tan negra i bru-
tosa com és ara el carbó? 

Per la gent del migjorn—que molts 
els diuen meridionals—lleugers i aixe-
lebrats de mena— seria comportable; 
perquè ja se sap com no es fila massa 
prim en moltes coses i, fàcilment, dei
xen posar-se la llufa en qualsevol afer 
quixotesc del qual sol eixir hom amb 
una mà ál cap i el capdavall de l'es
quena ple de macadures. Això també 
és una tradició que es tramet de pa
res a fills, talment un heretatge que 
dóna més glòria que profit per bé que 
abundós en relliscades i cops d'anca. 

Malgrat l'especial temperament llur, 
els meridionals mai no acostumen em
bolicar-se—sobretot en aquest temps 
que el termòmetre sol enfilar-se com 
les carbasseres—ni menys en coses 
que, ben mirades, al primer cop d'ull 
es veuen fosques i negres per tots 
cantons. 

Val a dir, però, que certes coses per 
blanques que siguin en tocar-Íes i re-

• 

O F À C I L 
menar-les massa sovint perden la blan
cor, esdevenen primer grises i, més 
tard, si no es tornen negres, poc hi 
manca. Hom n'ha vistes que diria que 
les han canviades com en un joc de 
prestidigitació. A un meu amic li'n 
passa una que, per venir a tomb, vull 
contar-la. 

Es dedicava a la molta de blat 
tiaient-ne un bé de Déu de farina 
blanca com un glop de llet que els fle
quers la hi sol·licitaven amb preferèn
cia a les dels competidors. Preu, con
dicions i el seu resultat la feien via
ble que no se'n veia a les mans. Els 
altres farinaires no entenien pas com 
s'ho manegava, per fer el miracle i 
no es cansaven de comptar i calcular 
sense que els bastessin els comptes de 
cap manera. El meu amic era admirat 
i odiat alhora. La facècia anà perllon
gant-se fins que, en passar balanç, es 
trobà davant per davant d'una reali
tat colpidora i negra com els senege-
lins. Es un dir que com més farina re
menava, com més blanca la treia pit
jor per la butxaca. Veus ací el mira
cle que molts han copiat del meu amic 
en tocar moltes tecles, remenar totes 
les cireres, fent atzagaiades de tota 
mena, fatxendejant per al final ense
nyar la ceba ridículament. 

Els anglesos que són gent freda, 
calculadora, metoditzada, ja han co
mençat a claudicar en la qüestió de 
les carboneries assemblant-se als me
ridionals. Poc a poc rodolaran en el" 
mateixos defectes i febleses convent-
cent-se que per fer lliscar les coses 
no valen tradicions ni altres falòr-
nies. Per a certs casos res més apro
piat que l'oli car l'oli lubrifica, alleu
gereix i unta sobretot a qui sap reme
nar-lo. Ja n'apendran els anglesos amb. 
el temps de matar els mosquits a ca
nonades ! 

EL DOCTOR ARMILLA. 
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Els Jocs Florals 
Com és sabut, enguany els Jocs 

Florals s'han celebrat a porta tancada, 
davant notari, és a dir sense públic. 
Emprant una frase retòrica diríem que 
s'han celebrat en el santuari del si
lenci. 

Però les conseqüències d'això no 
han estat altres silencis, sinó moltes 
enraonies i comentaris. Perquè els Jocs 
Florals són un fet que interessa viva
ment, al volt dels d'enguany els co
mentaris s'han fet també nombrosos. 

Aquest altre dia era Tomàs Garcés 
qui a "La Publicitat" en retreia llur 
mediocritat, o encara menys, quant als 
d'enguany. Un setmanari "forà" Ac
ció, de Vilafranca del Penedès feia 
una rèplica "forta" a Tomàs Garcés. 
Els mots: decadència i renovació han 
corregut de boca en boca com a tema 
preferent... 

Heus aquí que en aquest ambient 
surt "La Paraula Cristiana" i comen
ça la publicació d'unes notes curioses 
(amb nombrosos gravats) sobre els 
Jocs Florals, crítiques i anècdotes, que 
revesteixen un interès manifest. 

Fa bo de veure aquesta vivacitat 
literària. 

L A N T O N I E T A 
Molt més li hauria valgut, a la mal

aurada Antonieta, no haver-se escoltat 
les.fatilleres cantades d'aquelles per
sones que tant deien estimar-la. N! 
mai no les hagués conegudes! De bo
na fe se les cregué en dir-li que la 
protegirien, que res havia de mancar-

li, que no devia seguir vivint en la 
forma que vivia, i altres cançons re
petides ahir, avui i demà fins a em
plenar-li les orelles i trasbalsar-li el 
cervell. 

L'Antonieta era una bona xicota 
que, bé per mal, anava fent. Es clar 
que ací caic allà m'aixeco, la vida 
seva no era pas allò que es diu una 
felicitat. Bon de retròs que n'hi man
cava! Treballant, però, anava tirant. 
L'un dia comprava un parell de cadi
res, un altre dia era una taula nova, 
més ençà comprava més pisa, allò 
que es diu anar moblant la casa com 
qui no se n'adona amb ei pensament 
al dia de demà que li fos possible 
deixar d'ésser serventa dels altres per 
ésser mestressa de casa seva encara 
que fos d'una llar ben humil. En pen
sar en el canvi d'estat, el cor se iï 
eixamplava. Cert que no hi ha dona 
com cal que no aspiri a ésser senyora 
i, l'Antonieta no havia pas d'ésser una 
excepció del sexe. 

Forces de flaquesa treia a tot arreu 
per assolir prompte ço que tant desit
java, àdhuc semblava que fes mira
cles esdernegant-se per disposar del 
complet parament que freturava. Molt 
mal d'ulls devia fer a més de quatre 
que, dissimuladament, l'assetjaven en-
vejosos de les condicions que demos
trava per al bon govern d'una casa, de 
la casa seva, com ja deia l'Antonieta. 
Res no li escapava en preparar el que 
en deia el niu. 

Preveia els més petits detalls; per 
a quan les coses marxin bé tindrem 
això, allò i allò altre. Si mai estéssim 
malalts no han de mancar-nos llençols, 
abrics ï altres coses. Si un dia no te
nim feina allà hi haurà un reconet per 
anar fent, i si ve un cama-curt, ui! que 
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en farem de coses. La tenacitat i la 
previsió obraven prodigis en aquel! 
temperament segur de la propia valor 
ensems que dels drets i deures que 
pertoquen a una persona major d'edat 
i assenyada a tot ser-ho. 

Com qui res no diu, l'Antonieta 
quasi abastava amb la punta dels dits 
el moment d'alliberar-se del jou de 
servitud a què és sotsmesa la classe 
de raspéis quan les coses, tot d'una, 
prengueren un caire insospitat. 

Els qui més l'havien afalagada es 
tornaren els seus butxins bescantant-
la, destruint-li molta part del moblat-
ge, d'aquell parament que havia bas
tit amb tants d'esforços, sacrificis i 
suors, reduint-la a pitjor condició que 
no era abans. 

Fou un terrabastall tan gros per la 
dissortada Antonieta que es tornà qua 
no semblava pas la mateixa. Per tot 
arreu li eixien contrarietats. Descobria 
paranys i sovint rebia patacades sens 
saber tan sols ni d'on venien. Aquells 
dies eren de prova per la pobra Anto
nieta, que els passà com pogué sense. 
però, descoratjar-se. Ella prou ho 
deia: tinguem paciència, que d'uns 
temps d'altres ne vénen. Reflexiosa de 
mena, pogué aguantar grans xàfecs; 
altrament se n'hauria fet l'estella. 

La desesperança mai no la desmen-
jà per no oblidar-se que tenia molta 
de bugada estesa que li calia recollir 
amb tota calma i aplom. Això la sal
và del bufarut que, un dia o altre, ha
via d'apaivagar-se. Així fou quan 
l'Antonieta, malgrat les intrigues dels 
qui pretengueren sollar-la privant-li 
d'assolir la benestança cobejada, po
gué, per bé que poc a poc, refer aque
lla llar malmesa entrant-hi com hi en
tren les mestresses de casa que des

prés de llarga absència retornen a ca
sa llur; ço és, fent una acurada neteja 
en les parets mobles i recons. esbata-
nant portes i finestres, foragitant-ne 
farums de floridura i aires corrom
puts. 

A les hores de l'àpat, quan hi com
pareixia el marit de l'Antonieta, una 
cnada d'alegrança ho envaïa tot en
sems que els amorosos braços de la 
dolça esposa estrenyien al benamat i 
la cadernera, saltironant dintre la gà
bia, els festejava amb una deliciosa 
passada. Cap mal no dura cent anys, 
es digueren més d'una vegada aquells 
enamorats. 

FLENDÍ 

(JÀUDÍ 
Antoni Gaudí, el geni, moria a Bar

celona el dijous, dia 10. 

En escriure les ratlles que publicà
rem al número anterior, al marge ce 
la mort del doctor Turró, no podien; 
creure que en aquest número havien-
de posar altra vegada la nota de la 
desaparició d'un deis genis màxims 
de la nostra renaixença. 

Després del que s'ha dit, de l'abun
dor mai vista de literatura que la mor: 
d'aquest home cim ha provocat (i que 
és a punt de sortir formant un volum-
nosaltres ací no hem d'afegir ni "una 
paraula més. 

Encomanem-nos al geni. 
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—En què se sembla un sombrerer 

a la pluja. 
—En què fa bolets. 

—En què se sembla una catedral a 
un heroi. 

—En què té ur. gran cor. 

—En què se sembla un got a una se
pultura. 

—En què és vas. 
(D'"Un tros de paper", any 1865). 

«Blanquerna» en anglès 
L'il·lustre professor Allison Peers, de 

la Universitat de Liverpool, ja conegut 
entre nosaltres pel seu llibre sobre Ca
banyes i les seves versions de Ramon 

V~> acaba de publicar en magnífica 
edició el llibre "Blanquerna". L'obra 
es publicada per la casa Jarrólas pu-
blishers Limited, 34. Paternóster Row, 
London. Es un esplèndid volum en oc
tau reial de 536 pàgines, que es ven 
al preu de 30 shillings net. 

L'obra, traduïda directament del ca
talà, porta una Introducció del traduc-
t o r- Sobre aquest treball és remarcat: 

Quan recordem l'època en la qual 
Kamon Lluí! escriví — un segle abans 

de Chaucer i Froissart i fins de Dante, 
Petrarca i Bocaccio — ens sembla im
possible que el seu gran treball no 
hagués estat mai traduït a l'anglès en 
el decurs de cinc segles. Però el que 
s'hagi deixat l'acompliment d'aquesta 
honorable tasca al professor Allison 
Peers és per molts conceptes, un motiu 
per felicitar-nos. Car la seva acurada i 
viscuda traducció d'aquesta famosa 
obra mestra és sens dubte digna d'ocu
par un lloc definitiu com a model de 
versió anglesa, que no desmereix de 
cap altra traducció clàssica. Ara, per 
primera vegada, s'ofereixen al públic 
anglès les obres d'aquest continuador 
de Sant Francesc, el nom del qual — 
a part de les llegendes que entorn d'ell 
s'han format — li és ja familiar com 
un dels més grans poetes místics i na
rradors de tot temps. 

MADRIGAL 

( D E GASPARA S HAMPA) 

Quan se't desferma, Amor, el dard crudel 
és més cru i és més fort 
que el que ofereix la Mort, 
perquè tan sols un cop la Mort ens mata; 
car rera una ferida 
tu en fas cent mil sense extingir la vida. 
Així. doncs, és. Amor, menys dolorós 
que el teu certer sarcasme 
el dard viu de la Mort més verinós. 

MANUEL VALLDEPERAS, traà. 



rumcott 
& 

¿>&v¿</cuJ 
ABCHS. 1*. PHA_ 

RfVlSTA MENSUAL. »«I*P AMO AMERICANA 

¡, h m w m H M u A C A D E M I A L O T « ! —•"• 

Bdreelon». [unió àt 192t> £ ~*^» 

EL ENTUSIASMO FACTOR DEL EXITO 

ofteanfimCOfteiiaA 
Y D.-. LA 

INDUSTRIA 

mm rH 
iTsarspanía .' Z.^í!, 

rrararsssi'sa ;TT ,̂:' 

i,?-£SSI:SL„ . 

k4!^kSi3Í 

u n na em*í nu 

ifSp 
¡rsíEr: 

«AMCKLOftA. MAYO OC IS2S 

Tamany: 30'3 X 21 '§• — Any iç2 i . — 
Impremta Castillón. 

Tamany: 27 ' - ?X 2 I ' 5 - — Any 1925. 
Impremta Bayer Germans i C." 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC. 
Revista Coll.—Tamany de 30'3 X 

21'8. Publicació mensual apareguda a 
Barcelona l'any 1921. Consta de 24 pà
gines de text, algunes de les quals són 
destinades a anunci. Té les 4 de co
bertes, en paper especial de color. S'a
nuncia òrgan del comerç i de la indús
tria. Es una revista que dirigeix el se
nyor Narcís Coll i Amat i es dedica a 
publicar ressenyes d'explotacions in
dustrials, comercials, i altres temes con
nexos, disposicions oficials, guies, etc. 
Duu gravats. Revista per anuncis. 
Preus: un any, amb dret a figurar en 
la guia, 30 ptes., per Espanya i Sud-
amèrica; amb dret a cobrament de crè
dits, contra deutors morosos, mitjan
çant el 20 % de la quantitat cobrada, 
un any 125 ptes. Estranger, un any de 
subscripció a soles, 30 ptes.; amb con
dicions semblants de dret de cobra

ments morosos, 150 ptes. Impremta 
Castillón, Muntaner, 71, Barcelona. 

Actividad.—Tamany de 27'3 X 21'5. 
Revista mensual apareguda a Barcelo
na l'any 1925. Es una publicació ce 
tècnica mercantil i cultura general. Dau 
il·lustracions. La publica l'Acadèmia 
Cots. Consta de 16 pàgines de text 
principal; més vuit o dotze de text se
cundari, paper de color, amb anuncis; 
i les cobertes en paper d'altre cor, amo 
un gravat d'algun personatge significat 
en la vida económico-financiera. El di
buix de les lletres de la capçalera és 
igual a l'interior i a les cobertes. Preus: 

un any, a Espanya, 3 ptes.; a Amèri
ca, 1 dòlar; a d'altres països, 8 ptes.: 
número solt, 30 cèntims. Impremta 
Bayer Germans i Ca. Passeig de San-
Toan, 6 i 10, Barcelona. 



EES EMISSIONS DE RADIO-BAHCELON/i 

C OM¡aTtauraa notat Ma tia nostres* /actors. /fMM«nf del Tibidabo hj 
anal perfeccionant la qualitat i forço da lea seres transmissions gràcies alt, 

mctssania treballí que hi han realitzat e/a enginyers de RADIO-BARCELOHA 
• ela de ¡a cosa BELI 

Els perfeccionaments reaiitzafí Sita ara i ala que Ç/te dur a mtrme au» 
conseqüeacia tfexperimetitaciamo complicadas i ttptea. pm ¿plat no cal dir que 
confiem amrè encara millorant faudiaó a mhta dut Ü B l i operacions regit: 
completan!-ae 

l'amany: 2 i'-¡ X '7 '• — A n y >Ç2,>-
Impremta Tipografia Catalana. 

Tamany: -¿4 X 16.—Any 19*6.— 
Impremta Tallers Tipogràfics «Thay». 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
Ràdio-Lot.—Tamany de 24'3Xl7'l. 

Publicació mensual apareguda a Bar
celona l'any 1925. Es editada pels Es
tabliments Ràdio-Lot. Es molt ben 
presentada i es fa verament interes
sant. Duu abundor de gravats, en pa
per excel·lent. Es dedicada a la radio
telefonía i a les seves aplicacions. Es 
un dels casos millor reeixits de revista 
de reclam, de manera que, pel seu to 
no ho sembla pas, de reclam. Es un 
cas notable i que fa honor. Consta de 
32 pàgines (compreses les cobertes). 
Preu: 50 cèntims l'exemplar. Imprem
ta Tipografia Catalana, Vich, 16, Bar
celona. 

Thay.—Tamany de 24 X 16- Revis
ta setmanal apareguda a Barcelona, el 
primer número pel mes de maig de 
1926. Es una revista de publicitat, 

anuncis de tota mena. Publica, per 
acompanyar-los, contes, versos, notes 
històriques amb qualque il·lustració, 
caricatures, acudits. Mediocre. Es re
parteix els dissabtes a bars, cafès, 
teatres, etc. (gratuitament). Consta de 
20 pàgines, més les quatre de cober
tes, en paper diferent i a mb una fi
gura. Es òrgan de propaganda de l'A
gència "UGEBE". Diu que en tira 
35.000 exemplars al mes. Impremta, 
Tallers Tipogràfics "Thay", Sepúlve
da, 93, Barcelona. 

Ens plau d'assenyalar un altre cas 
de referència retrospectiva de la prem
sa nostra. Es a la "Revista de Catalu
nya", on el poeta Melcior Font signa 
un article parlant de "L'Avens". 
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l l ibres & l letres 
L'ONCLE VICENTS, novel

la de J. Puig Pujades, amb di
buixos de Salvador Dalí.—Edi
torial Poliglota, Barcelona. 
1926. 

Es un cas ben remarcable d'endòs-
mosi literària la d'aquest figuerenc 
Puig Pujades, que penetra l'ambient 
-central, la producció barcelonina (bar
celonina en el sentit no pas localista, 
sinó de conjunt), amb una seguretat i 
amb una qualitat d'aportació que el 
fan triomfant. 

Puig Pujades, un nom dels més al-
biradors en els rengles sobretot dels 
escriptors en prosa, i dels dedicats al 
comte, agafa bé també la novel·la. Ve
geu "L'oncle Vicents". L'ambient d'a
questa novel·la és l'ambient de la "fa
miliaritat" ; en aquest tema va esdeve

nint mestre En Puig. En això, la seva 
personalitat es situa en la zona dels 
Alexandre Plana, Llort i algun altre. 
Es tracta d'una zona singularment de
licada, que revela una especial finor i 
amabilitat d'esperit. 

PROSES D'ESTIU I DE 
TARDOR {Biblioteca Literària 
de l'Editorial Catalana), per 
A. Rosich Catalán, Barcelona, 
1926. 

L'autor se'ns mostra com un conrea
dor del gènere entre festiu humorísti-
co-irònic. Es un gènere que tempta 
mants temperaments i al qual tal ve
gada la nostra idiosincràsia es sent in
clinada. Ara, el gènere és arriscat; per
què de seguida, no us en adoneu, 
apunta l'aire de "barrila", i la barrila 
és la cosa més perillosa que hi ha. 
Entenem barrila aplicat ací com a con
comitant de llenguatge que "fa poble". 
Rosich Catalán procura de salvar cons
tantment l'escull. Pel nostre mode de 
veure, hi reïx. Potser no hi reïx ami 
esclat, de vegades ens fa pensar: ai. 
ai!; però el seu esperit és vigilant i 
almenys, procura ésser entonat. 

LA RONDALLA CATALÀ 
NA, contes sota la direcció 
d'Aureli Capmany, Barcelona 

Han sortit ja 12 fullets o exemplars 
d'aquesta publicació que ve a reprer-
dre una bella tradició contista que tot 
hom agrairà i que els nostres nens i 
nenes assaboriran amb additament 
perquè llur presentació ja és una jo
guina : tamany, colors, dibuixos. Els 
quatre darrers: "La princesa flor-
damor", "El príncep dragó", "La 
bruixa de Bellesguart" i "La núvia 
de cera", són quatre rondalles exqui
sides ben a posta per a les fantasies 
infantívoles, i gosaríem a dir que tam
bé per a les no infantívoles. 
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L'HOME BEN EDUCAT 
(VII de la Col·lecció Popular 

. .Barcino), per Myseif, Editorial 
Barcino, Barcelona, 1926. 

Un breu tractat d'urbanitat o civili
tat, escrit amb gràcia, i amb ironia, 
heus aquí el llibret de Myseif. Admi
rem la facundia d'aquest escriptor, la 
qual no li és causa de perdre interès o 
d'abarraganament. El mig to discret 
(creiem que és la personalitat literària 
d'En Soldevila) és l'ambient del nove.l 
volum de la sortosa "Col·lecció", que 
per ara es pot dir que compta tants 
volums tants encerts. 

LLEGENDES, pel P. Magí 
Ballbé, Sch. P., Barcelona, 1926. 

Es tracta d'un llibret ben escaient, 
de lectura especialment dedicada a jo
ves. Els temes que formen els diferents 
capítols del llibre i l'estil amb què són 
tractats fan d'aquesta aplega un llibre 
de lectura amenosa i estimulant. 

MUNTS (Record de la gran 
diada de Na. Sra. dels Munts; 
5 abril, 1926), pel Rnd. P. Ra
mon Perarnau, Vich, 1926. 

Als devots sovint dicta la musa. Com 
és ara en aquesta avinentesa, la festa 
popular celebrada al Santuari de la 
Mare de Déu de Munts, que dóna es
calf a la ploma del "filipó" P. Ramon 
Perarnau, el qual descriu la festa d'una 
manera poètica, rimada. El llibret duu 
boniques il·lustracions. 

SEVERAL. 

—El dia 30 de maig es celebraren 
a Perpinyà els Jocs Florals de la Gi
nesta d'Or (Jocs Florals del Rosselló). 
Guanyà la Ginesta d'Or el P. Bartomeu 
Barceló. Guanyen altres premis : E. Ca
nal, Mossèn Castellà-Roser, Miquel 
Robert, Mossèn Borateu, Xavier Ben-
guerel, M. Valls Martí, Puig Pujadas, 
Alexandre Bulart i Rialp, R. Blasi Ra
bassa, Palau Ximenes, Manuel Vallde-

peras, Rosquelles Alessan, Octavi Sal
tar. 

LES PUBLICACIONS CUBANES 

"Chic", la selecta i pulcra revista 
havanera, publica en el seu darrer nú
mero un extens comentari sobre l'anto
logia de contistes catalans, d'A. Sche-
eberger. 

"Social", de maig, insereix un estudi 
d'Alfons Maseras, sobre el pintor va
lencià Vicens Santaolaria. 

El número de juny, de l'esmentada 
revista, publica un estudi de Joan Es-
telrich: "Les valors espirituals de Ca
talunya", altament interessant. 

"Inter-América", revista que s'edita 
a Nova York, publica, en anglès, tra
duint-lo de "Cuba Contemporánea", el 
treball que Martí Casanovas publicà 
en aquesta darrera revista sobre el pro
blema minoritari i la Societat de les 
Nacions. 

"Revista Bimeste Cubana". En la 
secció bibliogràfica insereix un comen
tari al darrer llibre de l'Estelrich: "En
tre la vida i els llibres". 

—El crític italià Ettore de Zuani 
publica a "La Tribuna", de Roma, una 
nota sobre el llibre "Les Bonhomies", 
de Josep Carner. Entre altres coses 
diu: "Un dels mèrits més grans de 
Carner — i em penso que àdhuc els 
seus més fervorosos admiradors no 
l'han vist — és d'haver fet la llengua 
catalana més pura i més gentil, d'ha
ver-la retornada als seus orígens clàs
sics, tot conservant-li la vivor i la mo
dernitat". 

"El dia que el català sigui estudiat 
fora de Catalunya caldrà prendre per 
model l'estil i la llengua de Carner; 
ell és, segons el nostre parer, el pri
mer i el més perfecte dels escriptors 
de la renaixença catalana". 

—Els catalans de Xile han començat 
la publicació d'una gazeta bimensual 
que porta per nom "Catalunya". 

—Mr. Frank Linley Critchlow, pro
fessor de llengües modernes a la Uní-
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versitat de Princeton (Estats Units), 
ha donat a l'esmentada Universitat una 
conferència sobre la Catalunya medie
val. 

—Ventura Gassol ha donat, a París, 
una bella conferència sobre els cants 
populars catalans. 

—"L'Eclair", quotidià francès, pu
blica notes detallades sobre el movi
ment artístic de Catalunya. Són esmen
tades les nostres revistes, les mono
grafies d'art editades per Joan Merli, 
i el "Resum de la Història general de 
l'Art", de Joaquim Folch i Torres. 

El mateix "Eclair" parla de llibres 
catalans recentment publicats. Dóna 
compte de l'activitat de l'empresa edi
torial Barcino. Fa una recensió del lli
bre de Josep M. Junoy "El gris i el 
cadmi". 

El mateix comentarista parla de 
L'endemà de cada dia", de López 
Picó. 

—"La Sera", de Milà, porta una no
ta molt expressiva sobre la "Antologia 
di poeti catalani", de Cesare Giardini. 
L'Antologia de Giardini, diu, no es re
comana solament als curiosos d'histò
ria literària, sinó també als estudiosos 
de moviments culturals i racials. 

—Traiem de la revista "Arte y Le
tras", de Madrid: 

"¿Ha despertado curiosidad este re
nacimiento literario catalán? 

Mientras en varios países extranje
ros la producción literaria de Cataluña 
es acogida con verdadero interés, hay 
que reconocer que en el solar hispano 
no encuentra la fraternal cordialidad 
que tiene derecho. Sólo lo más selecto 
de la intelectualidad española vive 
atenta al curioso desenvolvimiento de 
esa literatura peninsular de fisonomía 
inconfundible. Y decir lo más selecto 
equivale a referirse a una minoría re
ducidísima. Esto no es justo. Que la 
plebe se vuelva de espaldas a una rea
lidad de este género nos parece muy 
natural. Lo que ya no puede parecerlo 
tanto a nadie es que esta actitud de 

plebeya indiferencia invada determi
nados segmentos artísticos y literarios. 
Así, dentro este orden de naturalidad 
no tiene nada de extraño que un día 
tuviéramos el placer de escuchar a 
Unamuno — bajo los arcos de los so 
portales de la plaza Mayor de Sala
manca — recitar en catalán "La vaca 
cega", de Maragall. Ni que en Madrid 
tratemos a algunos intelectuales que 
leen en su idioma original los poetas y 
prosistas de Cataluña. 

Sobre este asunto ya no insistiremos 
más. 

SANTIAGO VINARDELL". 

—Francesc Grau i Elias ha publicat 
un volum de poesies titulat "Els cant" 
i planys de ma lira". Il·lustracions de 
C. Marcos. Es edició de la "Bibliotec-
d'Or". 

IMATGERIA POPULAR CATALA
NA. 
No s'ha donat a la nostra imatger'a 

popular la importància que realme": 
té. Fins ara gairebé ningú s'ha preo
cupat d'ella ni de fer saber a la ge -
l'immens tresor artístic que represent. 

El conjunt dels nostres primitius ro
manços auques, imatges acolorides 1-
goigs forma una gama tan intensa i as
sortida d'art popular, que difícilment 
pot ésser superada. 

Per posar a les mans del gros pú
blic fulls d'imatgeria ben fets i àrab 
plena dignitat tipogràfica, les noves 
edicions "M. S. B." es proposen editar-
ne de nous i reeditar-ne de vells, goigs, 
auques, romanços i imatges. 

Han sortit ja dos goigs. L'un de Saúí 
Miquel, amb un dibuix d'En Boyls imi
tant un boix, i un altre goig, dedicat a 
Sant Paneras, amb un bell boix d'èpo
ca. La presentació és molt acurada i 
ultra els tiratges corrents, en papers 
adequats, se n'han fet en papers es
pecials, a propòsit per als col·leccio-
nadors. 
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Dimas m'alegra i anima, 
que essent lladre i matador, 
li valgué en l'últim moment 
el sagrat del Salvador. 

I aquell que arribà a les onze 
a la vinya del Senyor, 
també alcançà el mateix premi 
que els altres treballadors. 

¡ I sobretot el que costo 
de penes al Redemptor ! 
puix qui car paga la penyora, 
és clar senyal que la vol. 

Ea, doncs, Senyor, deixeu-vos 
argüir de mes raons, 
no que us intenti convèncer 
sinó inclinar l'afició. 

¿Us costo menys que Dimas? 
¿sóu Vós menys piadós? 
¿pot mancar vostra paraula? 
¿a Vós pot faltjr record? 

¿No trèieu mel d'una roca? 
¿oli d'un duríssim roc? 
¿no formeu un Pau d'un Saulo, 
i feu un Àngel d'un llop? 

Doncs, fent això encara 
en el teatre del món, 
puc, alentat de la gràcia 
ésser un prodigi famós. 

Doncs, Senyor, per el que us costo, 
per aqueix pas dolorós, 
per vostra bondat mateixa, 
que és el motiu més hermós. 

Deixeu-me collir les miques 
d'aquell pa tan substanciós, 
que en ¡la taula de la glòria 
n'estàn els justos sadolls. 

Poseu eixa pedra viva 
en l'edifici preciós 
de la Jerusalem santa, 
encara que en ínfim lloc. 

Salveu-me, Senyor, salveu-me, 
i feu-me etern morador, 
per vostra misericòrdia, 
de la celestial Sió. 

AHí ocupat en servir-vos 
i en alabar-vos de cor, 
compliré totes les faltes 
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del temps de mes vacacions. 
Allí mirant vostre ser 

i divines perfeccions, 
de vostres misericòrdies 
em faré incessant cantor. 
Allí entonaré aquell càntic, 
entre els dolcíssims cors, 
que diu, Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabahot. 

Allí us alabaré sempre, 
allí estimaré ma sort, 
allí us rendiré les gràcies 
per -tants immensos favors. 

No cantaran vostres glòries 
ni us alabaran els morts, 
ni els que baixen a l'abisme 
us beneiran tampoc 

Que allí d'aquells infeliços 
triomfant l'obstinació, 
vomitaran de sa boca 
terribles malediccions. 

Ditxosos serem nosaltres, 
que a expenses de vostre amor, 
logrant una immortal vida, 
benéjrem vostre nom. 

Ja des d'ara a beneir-vos 
començo, cigne o cantor, 
que he d'aprofitar moments 
i no perdre ocasions. 

¡ Oh, si l'última paraula 
que ací acabaré viador, 
l'acabés en vostra pàtria 
gosant de vostra visió! 

Beneït sigueu dels àngels, 
per haver-me donat lloc 
de reconèixer mes culpes 
i corregir els meus errors. 

Benert sigueu dels homes, 
per deure-us el favor 
de no haver mort d'improvís, 
o de violenta mort. 

Beneït sigueu, per haver-me 
deixat lograr confessió, 
la qual en aqueix naufragi 
m'ha de conduir al port. 

Benert sigueu de totes 
les criatures del món, 
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per haver-me per Viàtic 
comunicat vostre Cos. 

Beneït sigueu, per dar-me 
la santa Extrema-unció, 
que m'esborrarà les culpes 
dels meus sentits exteriors. 

Beneït sigueu, per haver-me 
previngut un poderós 
eficacíssim auxili 
en tant crítica ocasió. 

Beneït sigeu, per fer-me 
cessar tantes ocasions 
com podria proposar-me 
mon enemic cautelós. 

Beneït sigueu, per dar-me 
aquesta tribulació, 
que tenint de Vós, fins d'ella 
us dono benediccions. 

Bene't sigueu, per altres 
innombrables favors, 
que ara em feu i ma ignorància 
no en té clara cognició. 

Beneït sigeu, per haver-me 
fet beneir-vos a Vós, 
perquè fins el beneir-vos 
és vostra benedicció. 

Ja defalleix l'energia... 
ja es desalenta el vigor... 
a la glòria em remeto 
que allí cantaré millor. 

Mes posat en terra estranya, 

¿om puc cantar càntic nou? 
alceu-me el desterro ara 
i es milloraran els tons. 

Ja les forces se m'acaben... 
ja defalleix el valor... 
ja no puc moure la llengua, 
ja em falta l'ús de raó... 

Ja l'esperit desempara 
aquesta antiga presó, 
buscant el- centre en la glòria, 
terme de sa inclinació. 

Ja la candela s'acaba 
faltant la cera a l'entorn, 
i apenes el ble conserva 
un besllum de raó. 

Ja el cor plega les ales; 
ja ha acabat l'espai del vol: 
i essent el primer de viure 
és ara l'últim que mor. 

Ja l'ànima està de lleva, 
i despedint-se del cos 
li està dient l'últim vale, 
fins a la resurrecció. 

I puix estesos els braços 
Vos miro, Pare amorós, 
i que de la vostra clemència 
tinc tantes demostracions; 

En vostres mans encomano 
el meu esperit; puix Vós, 
essent un Déu vertader, 
sóu estat mon Redemptor. 

V O L L E T A D E S A N I T A T 

De Vallfogona parteix 
avui dijous Tecla Verdera, 
que per ser tan batxillera 
fins la pesta l'aborreix. 
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