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L'estiueig d'En "l i t ir t i l f 
En Ricarditu, com l'anomena la se

va respectable mamà, és un jove der-
nier cri, amb tots els ets i uts que 
obliga la present època. 

La fama de conqueridor de tendres 
cors femenins, podia dir-se que la ie-
nia ben àfanyada; no obstant, no feia 
com altres amics d'ell, que es dor
mien sobre els llorers; vetllava pel 
prestigi i allà on li semblava, es pre
sentava, arrabassava cors a tort i a 
dret, feia un munt de desgraciades. 

Si en Ricarditu, plantés el camp de 
batalla en una població reduïda, es
tem segurs que mancarien llocs al 
manicomi, en una paraula: fa més 
desgràcies que el popular i famós lli
bre de vendes, que ja és dir! 

En Ricarditu, aquest any, es troba 
en un greu conflicte. On passarà l'is-
tiu? No se li acudia cap Hoc per fer 
de les seves. 

Estava tip de Caldetes; aquelles 
nenes envernissades ja no li plaïen; 
a Sant Feliu, ni pensar-hi! encara de
via esperar-lo aquell bon home—el 
pare de l'Annita—per trencar-li algun 
os; a Sitges tampoc, la Rosalia... Es 
a dir: que no hi trobava la solució. 
Per fi, però, no volgué pensar-hi més 
i es presentà a la blanca Subur, que 
en diu el poeta. 

No avisà a ningú la seva arribada; 
però era igual, ja sabia que la prime
ra coneguda que trobaria fóra la Ro
salia, i no va fallar; la Rosalia, boni-
coia com sempre, s'estava a l'estació 
quan ell arribà, va saludar-la correc
tament i ella bo i torçant la cama dre
ta i allargant el bras li correspongué 
des de sota l'ombrel·la. 

Després del bany, es trobaren en el 
Pavelló de Mar, mentre un estava as
sassinant el piano—pobret piano, tan 
vellet que és!—obligant-lo a deslliu
rar les harmonioses (?) notes de l'úl
tim charlestón; i en tant les parelles 

abraçades estretament s'entretenien 
fent prodigis d'equilibri i geroglífics 
idesxifrables, ells dos asseguts de ca
ra a la mar conversaren i vingueren 
les explicacions a la fugida de l'any 
passat. Ell tingué raó, o almenys ho 
semblà, ja que ella, davant de l'elo
qüència avassalladora d'en Ricarditu 
feia el posat de convençuda; després 
de les explicacions vingueren les re-
cordances. Els dolços records i unes 
quantes apretades de mans repartides 
oportunament deixaren a en Ricarditu 
la plaça altra cop assetjada i en dis
posició de fer-hi l'últim atac un altre 
moment per conseguir la seva rendi
ció complerta. 

L'endemà, al bany, la Rosalia, con
tràriament al seu costum, era acom
panyada per una altra senyoreta i an 
jove. 

Les presentacions foren fetes—una 
mica original, potser—dintre de l'ai
gua; la Rosalia li presentà solament: 
una amigúela i el meu "novio". 

Quan en Ricarditu oi: el meu "no
vio", sentí que les cames no el volien 
sostenir... dintre l'aigua, naturalment; 
per refer-se un xic, tingué d'engolir-
se un parell de glopades d'aigua que 
la mar generosa la hi posava a la 
boca, en una paraula, se sentí a l'ai
gua davant la Rosalia, i com que ho
me a l'aigua s'agafa on pot, no trobà 
altra port de salvació que una ami
gúela (és a dir la companya de Rosa
lia) i allà s'agafà... teòricament, eh? 

va fer-la el punt de totes ses aten
cions, la curullà de galanies abocant-h 
tot el repertori i establí com el co_-
menç d'un idil·li, que per l'atenció 
amb què era escoltat i les mostres 
d'interès que rebia, considerava ben 
encarrilat. I com faria enrabiar la 
Rosalia! 

Ja a la platja, mentre el sol e!s 
curtia la pell en Ricarditu aprofiti 
una ocasió per parlar a soles amb la 
Rosalia. 

—Escolta, Rosalia: suposo que no 
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em guardarás rencor per allò de l'any 
passat, eh? 

—Creu que ja no me'n recordo. 
—Com és que no he vist la teva 

amigueta en el Pavelló de Mar; fa 
molt que és arribada? 

—Arriba amb nosaltres, és la nos
tra minyona;—i amb això un somriu
re irònic s'obrí als llavis de la Ro
salia. 

En Ricarditu, s'aixecà amb una re
volada,—oblidant les regles d'urbani
tat, cosa estranya en ell—i es lliurà a 
la mar; li vingueren temptacions de 
cloure els ulls i davallar a les fondà
ries marines per sempre; però una 
mica refet per la fredor de l'aigua, i 
rumiat una mica, decidí retornar a 
Barcelona i passar l'entiueg a San Se
bastian... de la Barceloneta. 

I així ho féu. 

LLUÍS BOTA I VILLA 

H U M O R D ' A V U I 
Francesc Trabal ha publicat un ar

ticle al "Diari de Sabadell" en el qual 
parla dels poetes joves. Entre altres 
coses, diu: 

"D'aquesta manera hem arribat a 
l'ara, amb una colecció de poetes de 
"sèrie", untosos encara dels matei
xos motlles, que podrien posar-se en 
les nostres estanteries amb idèntics 
retolets que diguessin: "Preu únic. 
X pessetes compresos tots els acces
soris. Peces de recanvi a propòsit per 
qualsevol. Triar arreu. Apretar aquest 
piu sortirà un vers, apretant aquest 
¿Itre sortirà un llibre. Immillorables 
¿rens a les quatre rodes. Sobre tot ad
mirar el frens. Es absolutament im

possible que es desboquin i que facin 
mal a ningú". 

Pobre Trabal, no sap pas amb qui 
s'ha ficat* No té pas idea de la modè-
.lica i melòdica venjança que l'espera! 

Ja ens eh donarà raó. 

'' * * * 

Port de la Selva s'està convertint 
en la platja dels nostres intel·lectuals. 
Un amic nostre, que es diu Padilla, la 
va descobrir a en Sagarra. Darrera de 
l'autor d'"El mal caçador" hi han 
anat Alexandre Plana, Joan Estelrich, 
Tomàs Garcés, Melcior Font, etc. 

Per cert que un dia En Joan Es 
telrich — Giovanni Estelricco, com 
li diuen alguns — va voler "epatar" 
una mica els pacífics ciutadans de 
Port de la Selva. En lloc d'oferir-los 
la col·lecció completa de la Bernax 
Metge o bé de mostrar-los la llista de 
les seves amistats internacionals, va 
preferir de sortir al balcó de la fonda, 
que dóna a un dels llocs més concor
reguts de la vila, bo i abillat amb un 
paiama xinès que és tot una filigrana. 
El poble restà emocionat. Però més 
emocionat va quedar l'amo de la fon
da quan amb un aire tot solemne en 
Giovanni Estelricco descendí de l'ha
bitació i va demanar per esmorzar: 

—Em portareu una amanida de to-
matee i una xocolata desfeta. 

Tot marxant cap a la cuina, el bon 
hostaler anava botzinant: 

—Aquests tenors, per cuidar-se la 
veu, demanen unes coses! 

(D'"E1 Pla de Bages"). 



PERE SALOM I MORERA 
Pere Salom i Morera és l'autor del darrer volum de la «Biblioteca 

Sabadellenca», que aquests dies es dóna al públic, amb el nom de 
«Gom nosaltres perdonem». L'obra d'aquest autor és interessantlssi-
ma. i per la matèria de què en aquest llibre tracta el podríem consi
derar gairebé com un cas «únic» dins la l i teratura nostrada. Obres 
aixís calen a la nostra literatura; obres que tot servant una vàlua 
literària ens descobreixen com qui diu nous aspectes humans , caires 
plens de misteri de l'esperit de certes races eternament en camí, t ras-
humants i bohemis de tots els temps i de tots els espais. L'autor ens 
dóna una obra madura de la seva intel·ligència i de la seva sensibili
tat , de la seva tècnica descr iptor i del seu esperit observador. 



E L B O R I N O T . - 5 . 

El c a d u c i v e l l E u g e n i d'Ors 
El Gran Pantarca del Noucents, 
El Ministre d'Instrucció de la Nova 

Catalunya, 

L'Octavi de Romeu (a "El Poble Ca
talà") , 

Xenius (a "El Poble Català", des
prés a "La Veu", després a "Las No
ticias"), 

El Guaita (a "Quaderns d'Estudi"), 

Finalment Eugenio d'Ors a "Nuevo 
Mundo" de Madrid, i a "El Día Grá
fico", de Barcelona, 

acaba d'ésser consagrat de la manera 
més soíemnial a Madrid. Llegiu això 
d'"El Sol", de dimecres, 4 d'agost 
1926: 

''Guillermo Teli, por Eugenio D'Ors. 

Editorial Sempere, Valencia. 

Para nosotros, esta obra de Eugenio 
d'Ors ofrece un interés especialísimo 
y encierra una significación importan
te. Para nosotros, el "Guillermo Tell" 
de Eugenio d'Ors viene a ser como el 
broche de oro de una vida literaria. 
Queremos decir que con esta obra Eu
genio d'Ors se desplaza de nuestro 
mundo activo y queda definido ya co
mo una figura perteneciente al pasado. 
Podrá Eugenio d'Ors seguir escribien
do y publicando, pero no podrá contar 
con la devoción de las juventudes. Eu
genio d'Ors no habla el idioma de 
nuestro tiempo ni expresa las ideas 
impulsadoras del momento. 

"Guillermo Tell" es una obra de de
cadencia, de declinación, de anula-
miento. Ni como obra literaria, ni co
mo obra teayal , ni como obra de pen
samiento puede mostrarse como mo
delo y ejemplo. 

Como obra literaria carece de gran

deza y de novedad. Como obra teatral, 
inaceptable. Como obra de pensamien
to es raquítica y tendenciosa, en la 
peor de las acepciones en que este vo
cablo puede ser usado. 

Nos dice el autor, además, que él 
pretendió hacer una obra política. Nos 
lo dice de un modo concreto y taxati
vo, de forma que no admite duda. No 
tiene, por consiguiente, nada de parti
cular que en los conceptos literario, 
teatral y filosófico, la obra no respon
da a la categoría en que la fama del 
autor debiera colocarla. 

Pero es precisamente por eso: por 
ser obra política, por lo que el nuevo 
"Guillermo Tell" resulta decadente, 
aleja al autor de nuestro tiempo y vie
ne a representar como el término de 
una vida que fatalmente marchaba a 
su anulación. 

Para expresarnos de esta forma nos
otros nos colocamos voluntariamente 
en el plano en que el autor quiere que 
sus lectores se sitúen. Quiere que en 
su tragedia política contemplemos el 
cálido antagonismo de las ideas y no 
el frío encadenamiento de las naciones 
y a ver desde lo alto, en una amplitud 
de conjunto, el juego y el desarrollo 
de los acontecimientos y las pasiones 
humanas. 

Nos habla Eugenio d'Ors de las lu
chas de los cantones de Suiza para 
conquistar su libertad y de los resul
tados que estas luchas tuvieron de un 
modo inmediato. Prescindamos de la 
Anécdota—para expresarnos en el len
guaje dilecto del autor—y vayamos 
directamente a la Categoría, tanto más 
cuanto que ya se ha dicho que no 
existe en la obra empeño artístico de 
altura ni propósito filosófico. Los sui
zos se rebelan contra el representante 
del emperador, que los oprime y so-
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juzga; conquistan su libertad; pero los 
directores del movimiento revolucio
nario, al triunfar éste, se erigen, a su 
vez, en tiranos y oprimen y esquilman 
a su propio país. Resultado: que la li
bertad no existe, que la lucha ha sido 
estéril y que sólo se ha conseguido 
agravar la situación anterior. 

Esa es la visión de conjunto que se 
aprecia desde la altura a que el autor 
nos lleva para contemplar el desarrollo 
y el juego de los acontecimientos y 
las pasiones humanas que él delibera
damente nos amaña y ofrece. 

¿Qué labor política es, por lo tanto, 
la que Eugenio d'Ors realiza? La pro
paganda del desencanto, la propagan
da de la quietud. 

Su obra es el fruto de un pensa
miento caduco y expande el hálito de 
la vejez. 

Según ella, los hombres deben re
nunciar a toda lucha que, a la postre, 
resulta vana y contraproducente, y 
aceptar la realidad que se vive pa
cientemente. O mejor, como hace su 
Guillermo Tell, renunciar al mundo 
que no trae más que desengaños, do
lores y amarguras, y acogerse a la bea
ta mansedumbre de la vida monástica 
y religiosa. 

No vale la pena de comentar por 
más tiempo el triste resultado de una 
pobre y rutinaria experiencia que se 
nos quiere ofrecer como producto de 
una serena y profunda meditación. Só
lo diremos que a ese Guillermo Tell 
tan deplorable que Eugenio d'Ors nos 
brinda, preferimos los versículos elo
cuentes y puros del "Eclesiastès" o las 
obras acendradas de los místicos y los 
ascéticos. 

Los tiempos no están para perder 
las horas en contemplar deslucidos 
oropeles. 

BALLESTEROS DE M A R T O S . 

mrn. 

V O L V E S 
Andreu Dameson ha celebrat a La 

Garriga una interessant exposició de 
dibuixos i pintures. L'enhorabona. 

* * * 

L'obra d'En Pujols dia que ía prop 
de 700 pàgines. Diu que hi ha un cu
riós lector que està treballant en la 
reducció a 100 pàgines, i diu que dirà 
el mateix, que ja és dir. 

* * * 

El "pulcre escriptor i llorejat poe
ta" senyor Lluís Bertran ens prega que 
fem constar que no té res a veure amb 
els Jocs Florals suara celebrats a Font 
Romeu; per tant s'han equivocat el? 
qui l'han confós amb el senyor Lluís 
Bertrand (que hi féu el discurs presi
dencial). 

Ensems declina l'honor, tot agraint 
les, de les moltes felicitacions rebudes 
pel seu brillant discurs ("seu" s'enten 
de l'altre Lluís Bertrand, que amb ei 
nostre comunicant no són germans ni 
tan sols parents de quint grau) pronun
ciat a l'esmentada festa. 

Resta complagut. 
* * * 

Al darrer número de la "Revista de 
Catalunya" (pàg. 112) hom llegeix: 
"Abans de la mort de Turró i Gaudi. 
hi hagué la de Juli Garreta i Josep 
Llimona". 

Quin salt el cor li deu haver fet a 
Josep Llimona, de "veure's" mort en 
vida! Perquè en realitat el mort és 
Joan Llimona. Les modernes màximes 
tipogràfiques tenen aquestes bromes: 
us maten que no us n'adoneu. 

PETIT ET PATAUO 
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Barcelona a Montpeller(S) 

Improvisació llegida a la felibrejada de 

Montpeller, de 18 de juliol de 1886. 

Oh, ciutat de Montpeller 
mare de Jaume primer: 
jo, que só sa esposa aimada, 
te vull dir, per ton conhort, 
que don Jaume no és pas mort, 
puix és viva sa filiada. 

Aqueix astre resplendent 
te prengué per orient, 
mes a mi per son migdia. 
Quan a València morí, 
per tu, per ella i per mi, 
semblà que el sol se ponia. 

Deixaren-Ji, en son arranc, 
Sant Jordi son cavall blanc, 
Sant Jaume sa espasa encesa, 
els Pirineus sa grandor, 
tes donzelles sa rossor, 
tos donzells sa gentilesa. 

De l'Església fort cabdill, 
de son cavall al renill 
de pertot els moros treia. 
Ta espasa, oh, conqueridor, 
ta espasa és la ploma d'or, 
que escriví nostra epopeia. 

Ell féu passes de gegant 
de Montpeller a Alacant, 
fent la terra cristiana. 
A Mallorca els sarraïns 
se la'n duien mar endins, 
quan ell en féu ma germana. 

Sa vida és mon segle d'or. 
Catalunya fou la flor 
que a son bes s'esbadellava; 
i anava creixent, creixent, 
fins que, en terra no cabent, 
s'estenia en la mar blava. 

A nou anys fou capità, 
a catorze sobirà, 
a vint conquerí reialmes. 

(*) Creiem oportú de reproduir 
aquests versos, en l'avinentesa de ¡es 
festes de Font Romeu, de tan brillant 
celebració. 

Féu florir, en son verger, 
la victòria son llorer, 
la saviesa ses palmes. 

De ma raça fou el Cid. 
De Catalunya David, 
son Goliat tirà a terra. 
Sa tenda fou el cel blau: 
era l'anyell de la pau, 
era el lleó de la guerra. 

Ell uní, oh, montpellerins, 
valencians i mallorquins, 
amb la mia vostra història. 
No amb jou d'or nos ha lligat 
sinó amb el vincle sagrat 
de sa sang i de sa glòria. 

Oh, ciutat de Montpeller, 
mare de Jaume primer: 
jo, que só sa esposa aimada, 
te vull dir, per ton conhort, 
que don Jaume no és pas mort, 
puix és viva sa filiada. 

JACINTO V E R D A G U E R 

Records de germanor 
Discurs a la festa del Sant Estel, 

a Gap, el 23 de maig de 1886 

Senyores i Senyors: 
Els felibres us porten la primave

ra. L'hem trobada pel camí que venia 
en ales de la marinada; i els vostres 
cims, vostres hermosos cims blancs, 
ja es desglacen allà dalt; les rieres i 
els torrents es gonflen d'aigues esbo
jarrades; els melis es revifen al peu 
de les altes geleres; els faigs vells i 
ombrosos, com al temps de Virgili, 
s'omplen de fullatge; les castanye
res s'enraïmen de flors; els ocells ena
morats canten per l'enramada; les de
veses de muntanya s'encatifen d'her
ba; les prades verdegen; i la reina 
dels prats, el botó d'or, la sàlvia, les 
margarides i la pimpinella, estenen 

(Segueix a la pàg. 10) 
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LA AUTARQUÍA 
SEMANARIO TRADICIONALISTA 
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Tamany: 3 5 X 2 5 - — Any 1922. 
Impremta Altés. 

Tamany: 32 X 2 2 - — Any 1919. — 
Impremta A. Gost. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC 
La Autarquía. — Tamany de 35 X 

25. Setmanari tradicionalista (de la 

dissidència de Mella), aparegut a pri

mers de setembre de 1922 a Barce

lona. Consta de 8 pagines. Preus: un 

any, 8 ptas., número solt, 10 cèntims. 

Impremta Altés, c. Àngels, 22 i 24. 

Barcelona. 

El Centinela Catalán.—Tamany de 

32 X 22. Periòdic que sortí a Barce

lona el dia 1 de novembre de 191 9 

Consta de 8 pàgines. Surt setmana • 

ment. Es jaumista. Al primer núme:; 

qeu tenim a la vista hi ha escrits d 3 

Joan M. Roma, i Miquel Junyent. De

fensor de don Jaume contra els atac" 

de Mella. Preus: un any, 6 ptes.; si" 

mesos, 3'50. Número solt, 10 cèntims. 

Impremta A. Gost, Provenga, 246. 

Barcelona. 
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'•idê ahnD cou peten tu , pus en 
a-iu>l [niobio Ehhdt ve itBDH-Tu, en 

ilíj* «I •*>r-mod»f[Bb>fi)Cir «1 mi
l i del Lineur dc.eeie periódico lo-
tn**> Pecina que fgeelli Matando 
j w lo* emhariçadw par* q oe fomn-

BSs 

id-r y tflmtttin i 

J se¡ju"d¿d y respeto 1 

É ¡BRÈ - . i ' * i • - : T - ' ) 

Pero iforlumdtnente, el ah>n-
lonir per eompUloel aupo al ano-
algo, as dejaron !u icfulices rleli-

directorde eñe periódico, jr... pue
de haber tardado, pero aj tía at ha 
alcanzado cumplid,< jttsiiete; p¿en, 
aaguidoeloali-amitee legaja*,! peear 
da la opoiienaa a«¿ Sr. Alu*£ie<de 

Caelell T di las lluUÍH 
t Baila.'d, otro. M ) 
p»rtieipar, nm al EICÜI 
bercídnr Ci'il de li pr. 

*Tif I«IIIIII-.III i ,I;J 
•lo p°r Ja Eieraa. Coaá* 

Tíotnav. del prooed»r u 

j - U du-M AutwiJ „i , 

de m, qo.jai, 
F.!U actors solo, ai 

eueneiaa corróalo nLi,; 

qui deseada di r. 
«.pair. , IB,-direos 

m ^ ^ ^ ^^^BgEjfyí^ jSj 

•RV ~tj¿ IMBCÍ H * j ^^^K 

faal·lljnetO&l 

'ü·.íïrTH BJíaílsiS^ •t^BF' <*fJ-jBK 

^ ^ ^ L > J 2 H ¡MIÉ 
C&MsJaaaifÉi 

"'^áifer^Hlip^E*^' * '; «* 

;%£ ^UNA PESADILLA 

Tamany: 33'2 X *?• — Any 1876. — 
Impremta de Ramon Diaz. 

Tamany: 33 X 2 2 - — Any 1869. 
No consta el peu d'impremta. 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
El Berg'adan. — Tamany de 33'2 X 

23. Sortí l'any 1876 a Saldes. Tenim 

un número davant que és de la "ter

cera època", que deu correspondre a 

formats diferents, tal vegada. Consta 

de 4 pàgines. Es de caràcter local. 

Preus: 1 mes, tres rals; trimestre, 8 

rals; un any, 30 rals; Estranger, 20 

rals trimestre. Impremta de Ramon 

Díaz, Berga. 

El Ojo.—Tamany de 33 X 22. Pe

riòdic aparegut a Barcelona el dia 6 

de juny del 1869. Es humorístic, so

bretot satíric, cap a l'esquerra. Es ve-

lografiat, duu mants dibuixos. Consta 

de 4 pàgines. Es setmanal". Preus: 4 

cèntims el número. Administració, c 

Comtesa de Sobradiel, 1. Barcelona. 

(Col·lecció Perayre). 
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ses estovalles, les gran estovalles flo
rides on vindran a fer son festí les 
ovelles i els moltons. No hi falta més 
que el so de les esquelles per escam
par sobre els turons la nota alegra dor 
l'istiu i de la pau. 

Però deixeu fer. El bestiar ja puja 
camí amunt: els remats d'Arles, les 
ramades de la Crau i de la Camarga; 
ara els veureu venir, dins un núvol de 
pols, amb els seus pastors musicaires, 
amb sos gossos de tura, amb sos bocs 
valents, que no tenen por de la neu; 
amb sos poltres i pollins, amb ses 
ovelles plenes d'esquellics, toses de 
fresc i belant de gana; ara els veureu 
venir, com el temps de la Bíblia, tra
vessant ardidament vostres pobles i 
vilatges, vostres valls i vostres comes, 
sens altre desig, sens altre afany que 
pujar, pujar, sobre els puigs, sobre les 
serres, cap a la plena llibertat; pujant 
sempre més amunt, de cleda en cleda, 
per esbrotar l'herba més tendra a ca
da pas, per fer sang nova, allá dalt, 
a la frescor dels pasturatges vèrgens! 

Així ho poguéssim fer tots, nos
altres, gent d'avui! nosaltres, esta
dants d'un segle afadigat, cansat del 
jaç on nos regirem els uns sobre els 
altres, cansat de baralles, de plers 
embrutidors d'amarg descreïment, i 
de paraules buides! poguéssim remon-
tar-nos vers les fonts sanitoses dels 
nostres orígens, vers les altures de la 
nostra glòria, vers el pontificat de la 
nostra hermosa França, per retrobar 
l'alegria i l'esperança, per reviscolar-
nos, renovar-nos la sang en la frescor 
i la llum. 

Us he dit que els felibres vos por
ten la primavera... El gai saber, la 
poesia, no són la primavera de l'à
nima? 

Pobra de la nació que perd sa poe
sia! perquè en la poesia, com en la 
primavera, hi ha el renovament, la 
saba, l'alegria d'un poble; hi ha la 
joventut i el coratge. I aquesta pri
mavera de l'ànima, què la conserva 

en l'esperit del poble, dins les venes 
del poble, si no aquesta llengua de la 
famlia i de la terra, amb la què l'àvia 
li contava les rondallles, amb la què 
la seva mare li cantava les cançons, 
amb la què el seu pare li donava bons 
consells, amb la què reia amb els seus 
amics d'infantesa, amb la què es par
laven, a l'ombra d'una brolla, amb la 
seva bona amiga; amb la què, en un 
mot, tots els sentiments i les seves 
idees surten amb els colors vius de 
la naturalesa i de la veritat? 

I després, voleu una prova del po
der d'aquesta llengua, malgrat la guer
ra iníqua que se li fa pertot? Sigueu 
ric o pobre, trobeu-vos solament a 
dues centes llegües d'aquí: si un dia, 
per atzar, sentiu entre la turba algú 
que parla com la vostra terra, què va 
que us gireu, i busqueu, i empreneu 
el que parla, i de cop li pregunteu 
d'on és; i que si ell vos respon en la 
vostra llengua us sentiu pujar una llà
grima a la parpella, i veieu bellugar-
se dins vostra memòria totes aquelles 
coses que són la poesia i la felicitat? 

I no voleu que nosaltres, els poetes 
de Provença, els felibres del Mig-jorn, 
reclamem contínuament contra l'aber
ració d'oblidar en l'ensenyança aquest 
element de goig, de virtut i de vida, 
que és com hem vist, l'arrel mestra 
de tot patriotisme, el poderós llevat 
de tot caràcter franc? 

Ah! si sabien el mal que es fa a 
la pàtria, que es fa a la raça, arren
cant al poble l'instrument natural del 
seu pensament lliure, arrencant al po
ble, a l'home de la terra, al llaç que 
lliga a sa vella família, a ses bones 
costums, al país on ha nat! 

Es planyen, avui dia, de què les vi
les es despoblen... I vosaltres, Se
nyors, que viviu en aquestes munta
nyes escabroses i salvatjes, on per 
això la França té la sort de trobar, a 
l'hora del perill, habitants amatents 
per guardar sa frontera, vosaltres po
deu saber-ne alguna cosa. 
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HIMNE CERDÀ 
Aquí la gent és feinadora 

aquí el terrer no és pas ingrat, 
tenim una horta que enamora. 
voltat de veras tenim el prat. 
Què hi ha com nostres eugassades, 
ni com la fruita del país? 
Bé prou que ho saben les gentades 
de Barcelona i de París. 

La nostra vall és la ditada, • 
que hi deixà Déu en creà els monts; 
la nostra vall és l'abraçada 
que es donen dues grans nacions; 
la nostra vall fresca i florida 
és nostra fe y nostre amor. 
La nació ens prenc la sang, la vida 
mes la Cerdanya ens pren el cor. 
Meitat de França, meitat d'Espanya, 
no hi ha altra terra com la Cerdanya. 

FRANCESC MATHEU 

Aquí la gent és feinadora 

aquí el terrer no és pas ingrat, 
tenim una horta que enamora, 
voltat de veras tenim el prat. 
Què hi ha com nostres eugassades, 
ni com la fruita del país? 
Bé prou que ho saben les gentades 
de Barcelona i de París. 

La nostra vall és la ditada, • 
que hi deixà Déu en creà els monts; 
la nostra vall és l'abraçada 
que es donen dues grans nacions; 
la nostra vall fresca i florida 
és nostra fe y nostre amor. 
La nació ens prenc la sang, la vida 
mes la Cerdanya ens pren el cor. 
Meitat de França, meitat d'Espanya. 
no hi ha altra terra com la Cerdanya. 

FRANCESC MATHEU 

La població se'n va; el jovent da
valla cap al podrimaner de les ciutats. 
Desmamat de la seva llengua, i de la 
poesia que la llengua escampava, i 
d'aquella enyorança que acompanya
va als que deixaven el país; què vo
leu que el retingui en sos pobres vi-
latjes, on ni els gats hi viuen? 

Nostres pares deien: 

A cada ocell 
son niu és bell; 

i aquest sol proverbi, aquest petit pro
verbi, tenia la gent contenta al niu. 
Amb uns quants arbres, amb unes 
quantes motes de jonc i de boix n'hi 
ha prou per defensar els màrgens d'u
na corrent rossegadora. I si els ater
ren, aquells arbres i aquells mots, al 
primer davassall que cau del cel, la 
ribera és planada, l'horta destruïda, ia 
terra grassa enduta Durensa avall. 

Tant és així, ho sabeu millor que jo, 
que per salvar el fons que queda en
cara sobre les roques, i fer reverdir 
vostres rostos pelats, les administra
cions replanten les forestes i embos
quen les muntanyes. 

I per què, doncs, nosaltres també, 
no hem de fer revertir aquella llengua 
provençal que alegrava al nostre po
ble, i que el mantenia en l'amor dels 
seus usos, de sa independència i de sa 
dignitat ? 

Els nobles, quan gobernaven, es gio-
riaven de la seva naixença, dels seus 
avis i rebesavis, del seu escut, del 
seu passat. I ara que el poble s'ha 
tornat l'amo tindria la debilitat d'a
vergonyir-se de sa mare, de renegar 
la llengua que li fa sa noblesa, que 
porta l'escut del seu passat, de la seva 
mstòria ? No, no pot pas ésser. 

Quan aparegué la Mireya, fa una 
pila de temps, en veure la frescor i 
la gallardia de la nostra llengua, el 
nostre gran i bon mestre, Lamartine, 
digué: C'est le peuple qui doit sauver 
le peuple. 

F. MISTRAL 

La mort d'nu rich 
Mare de Deu quina gentada! y tot, 

per, qué? Dos, quatre, vuyt, vuyt ca-
balls! Bè si tants pecats no 'Is arrosse-
garian ab dos sols. ¿Qué diu? Cá, no 
tingui por que tingem tants badochs 
ni vostè ni jo. Ahont va aquest home 

(i) Reproduïm aquest article que es 
publicà ço anys enrera en La Bandera 
Catalana. Es divertit. Ensems hom podrà 
posar-lo al costat del que escriu en Fran
cesc Pujols, i trobarà potser una semblan
ça per la manera de fer-ho, diguem-ne 
istil. Això ens és suggerit per un bon amic 
que diu que pot ésser d'alguna oportunitat 
ara que en Pujols ha publicat el seu llibre: 
«Història de l'Hegemonia catalana en la 
política espanyola». — N. de la R. 
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ab la bota? Bè, no empenyi vostè: la 
criatura no fa cap nosa. Lo carrer es 
per tothom. ¡Tant se val! Oh, prou, 
devagadas com mes pobres... dons, 
com li deya, n' hi ha tota una historia 
d' aquet mort. Prou: lo del primer pis. 
A més d' aquesta 'n té cinch mes. Pas
seig de Gracia, si senyora, á la dreta... 
Just, avans era dels frares tot allò. 
¡Ay, Senyor! Y jo que m' en recordo: 
sa mare comprava '1 pa á fiar, oh! y 
encar 'i pagués. Be prou que la coneix 
tot lo carrer del Hospital. Miri: vivia 
devant per devant de la casa d' aque
lla senyora grossa que va donar tants 
escàndols ab lo capità de carrabines 
¿qué 'm dirá? Sí, dona: bé prou que 
'1 veyam passar amunt y avall cada 
vespre. Jo sempre ho deya a 1' adro
guera : ves aquest home si molt convé 
es casat y pot ser fins té criaturas y 
tot, y ves, y ella, la gran d' aixonsas, 
que més valdria que no s' emblanqui
nés que sembla no sé que... ¡oh, pero 
lo mes infama es qu' ella 'n tenia un 
altre! Aquell matalassé... si ja li con
taré tot. ¡Ave María, calli vosté! Qui
na gent, ab tot se fican! Ves qui li diu 
rés á n'aquest senyor. Es un dir entre 
nosaltres: si molt convé es un de tants 
qu' ella tenia. ¿Qué diu? De més ver-
das s' en maduran. Miri: al carrer de 
casa, vosté haurà sentit parlar de la 
Cecilia: aquella que van matar. Oh, 
ja li parlo d' anys. Dons una que jo 
vuy dir que, veji, era una que no 'n 
vulgi més d' anar á 1' iglesia; que ger
mandat d' aqui, que quaranta horas d' 
allá. Retiris que li pot fer mal. Altre-
ment si, jo hi vist la mare del mort 
casi bé captant y, veji, avuy quina for
tuna... ¿Cóm? Oh, encare que 'm di
gues més: jo vaig sentir á dir cinch 
milions, que deuhen ser més de cent 

mil duros hont va á parar! Pero bé lo 
que deyam, sap com los ha fets? Are 
li sembla si ni vosté ni jo arribarem 
may, escarressantnos com fém, á tenir 
quatre quartos en un recó? Ca, dona, 
pero jo ja ho veig: á un home que de
vegadas pren un pá per miseria, per
qué filla 'Is guanys no arrivan per tot, 
me 1' envían á presiri, mentres qu' á 
n' aquesta gent ab lo mateix que ro
ban pagan: es un dir. Sí, filia, si, y ho 
pot ben creure: 'm vaga '1 sapiguerho. 
Oh, y d' aquest si s' en contan! Tot li 
bé de fer moneda falsa. Ay filia, si 'n 
feya! Sino que no 's pot dir tot, ja li 
treuria personas qu' ho han vist. Des
pués una té prou mals de caps y no li 
agrada ser xarraira. Miri: '1 de casa 
sempre ho diu: que s'arreglin. Ay, sí, 
sí, conta 'n donarán á Deu. Pero, d' 
aixó que li deya, y no es gayre lluny 
d' aqui ¿qué diu? Pot ser ni cent pas
sos. Es á dir tant com cent... ¿ qué pot 
ser la coneix vosté? Bé, sí, val més 
no comprometres: es pentinadora, si, 
que, 'm dirá á mí? Ha tingut lo home 
á... América, que diu ella. ¡Qué 's ma
liciosa!... Oh, ja veig que n' está en
terada. Just, sí, una mala volensa. 
Dons, si, aquella li diría qu' una vega
da '1 mort, per supuesto mentres vi
via... Bueno, senyora, si no parlo fi 
com vosté tampoch porto cabás al cap. 
¡Quina fatxa! Si 's mirés ab los meus 
ulls... Y bé qui vol que sigui? Alguna 
militara. Bé á donar llissons y deu ne
cessitar, com nosaltres perdonam, 
trenta quatra quartos per fer la pesse
ta. Dons, tornant ab allò, com li deya. 
tenia un barco y al mitg del aigua, 
com que fa tant soroll aixó de fer mo
neda... Ah, no senyora, no, jo m' ho 
afiguro. Cóm? qué diu aquet jove.'' 
Ah, no es lo del primer pis? Dons jo-
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'm creya. Bé, será lo del segon. Vaya, 
un altre: aquet no feya moneda pero 
pot sert ne feya de pitjós. Era d' 
•aquells que, duyant barret blanch. 

fos un castich, no li ha volgut donar 
familia y això que fóra tot lo seu gust 
tenir un nen... Com? Nou diu que 'n 
té?... Bé, si, ja es aquet, per això... 

Mostra de gravat de l'últim volum de 

«Monografies d'Art» 

quan cremavan los convents. Pobres 
frares! Encara que ells tenían la cul
pa que '1 peix anés tant car. Dons, si, 
era d' aquells que feyan matar frares 
y después van comprar per un tres y 
no res tot lo que deixa van. Miri, aixó 
del Enxanxa si 'ls val! Ca, pero Deu 
ja 'ls ho fa pagar. A n' aquet, com si 

avans dons no 'n tenia cap. Y míri cada 
dia pert la vista... ¿qué no?... si fins 
porta ulleras! Diu que... oh no 'n fassi 
cas, desenganyis: se fan molts papers 
en aquest món... Bé, ja es éll, ja, mas
sa que '1 coneixia, oh y jo qu' ab un 
com d' ull ja 'n ting prou. Miris, 1' altre 
dia, com 1' altre dia?... Dilluns, vaig 
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veure un qu' havia vingut de I' Ha
bana, qu' era un qu' havia sigut horta-
lá de las Monjas, y, miri, desseguida 
vaig dir: est fulano y això que no V 
havia vist feya més de vint anys. 
¡Vint!... Veurà, contem: era V any 
quaranta que 'm vas casà, quaranta... 
vaig tenir la gran al cap d' onze mesos, 
diguem un any: quaranta y un... Qu' 
ha de ser una noya! Per una noya vol
dria qu' hi anessin tants senyors... Una 
senyora?... Ah, ja deya jo... Bé si 
vaja: veu com al últim hem sapigut 
qui era. Una senyora! Será la del ter
cer pis, prou ja es ella ¿qui? Una ver
dadera martra. Bé, desgracias del món. 
Mes que vostè: prou me vaga '1 sapi-
guerho. Si no que devagadas val més 
callar... Dons, sàpiga, perquè ho en-
tenga, qu' era la querida d' aquell ame
ricano y si té joyas y cotxes pregun
teu de qué va morir sort marit. De 
repente li dirá per no paríame gayre... 
Ja 'ns ne cuydem, que vol aquest em
pleat? Si demà '1 treuhem no sabrá 
hont deixarse caure, y tant d'orgull... 
Bé, no empenyi vostè, si la treuhen 
que la fiquin... Tant com vostè y més! 
Ja surt... ay, ay quin angelet de Deu! 
Lo meu fill! Quant diu: tres mesos? 
Pobre mare, ja la planyo! pero, -ditxo-
sa ella qui sap lo qu' hauria sigut un 
cop gran? Oh, si, devegadas val més 
que Déu se las emporti. Y bé sempre 
té un àngel al cel que prega per ella. 
Que s' hi farà! 

FRANCISCO M A N E L P A U . ( 1 ) 

(I) Conservem l'original en son estil 
ortogràfic. 

l l i b r e s & l le tres 
—La Societat Catalana d'Edicions 

ha publicat una obra de Francesc Pu
jols: "Història de l'Hegemonia Cata
lana en la Política Espanyola", en dos 
volums. 

—Josep Grahit ha publicat un lli
bre: "Les campanes de Girona". 

—Ha sortit un altre volum de "Mo
nografies d'Art", dedicada a Francesc 
Vayreda. Amb un pòrtic de Josep M." 
Capdevila. 

* * * 

BIBLIOTECA A SITGES 

Per acord de la Secció de Cultura 
del casino Prat Suburenc, s'està ins
tal·lant en un lloc amable del matéis: 
local una acurada biblioteca, la quai 
hom pensa dotar de les millors obres, 
tant les que van sortint gloriosament 
de les nostres premses com les que 
excel·leixen dins la literatura mundial, 
sense negligir els clàssics. Aquest fo
gar de cultura serà així mateix servit 
per les millors revistes artístiques, li
teràries i científiques que veuen la 
llum ací i a l'estranger. Un departa
ment especial tindrà cura de recollir i 
catalogar tots els treballs publicats 
referents a Sitges i tot el Penedès, per 
tal de formar un fons documental in-
teressantíssim de la vida espiritual de 
la comarca, en ple renaixement. 

Joan Puig i Mestre, Salvador Soler 
i Joan Tort, són els encarregats de re
bre els donatius en llibres i en metàl-
lic destinats a aquesta alta finalitat 
cultural. 
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