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L'Estat endarrerit o els Concurs 
llumins de Vò literari franciscà 

L'home, animal enginyós, quan és 
animal—que molts cops és bèstia—i 
quan és enginyós—que molts cops és 
espès més que les farinetes—, l'ho
me, doncs, ja s'havia fet la seva com
binació, amb els llumins. 

Perquè l'home és també presumit. 
Aleshores per un conducte o altre 

es proporcionava una capsa de llu
mins de O'IO pessetes; un cop buida, 
volia continuar lluint la de 10, però li 
dolien els, 10 i comprava una capseta 
de 0'05. .pessetes, la buidava, i amb 
els seus llumins omplia l'altra de 10. 
D'aquesta manera continuava rumbe-
jant amb els llumins de 10. Però els 
companys li seguien la beta: li deien 
que usava llumins de 15. 

Ara, després de molt de temps que 
el geni personal havia resolt el pro
blema, ve l'Estat i per ministeri del 
Monopoli corresponent estableix les 
capses de 0'15 pessetes. Sempre en
darrerit ! 

Perquè, senyors, com tots sabeu, 
les capses de 15 no són més que les 
de 10 amb uns quants llumins més, 
ara; després, esperem que s'aniran re
duint, fins que seran establertes cap
ses de 20, per haver-hi els mateixos 
que hi ha a les de 15, que són els que 
hi havia en temps passats a les de 10. 

Es la llei del progrés: entabanar. 
Almenys haguessin tornat les cap

ses d'abans, que duien cromo a les 
tapes i encara cromo a dins; ara ni 
cromo a dins, ni a fora, només anun
cis, l'empastifador anunci per tot ar
reu, ex! 

X. 

Amb motiu del Centenari Franciscà 
es convoca un concurs ilterari a llaor 
del Pobrissó d'Assís. La major part 
de les composicions hauran d'ésser 
musicables, car una de les finalitats 
que es persegueixen és proporcionar 
al nostre poble un bell recull de can
çons i corals de lletra i caient fran
ciscà que puguin escampar-se per tot 
Catalunya. 

La vida de Sant Francesc és prou 
rica i suggesrionadora per a donar 
bells temes als poetes. 

CARTELL 
I. Premi de 300 pessetes al millor 

Himne a Sant Francesc d'Assís, pro 
pi per a ésser cantat en forma po
pular, amb estrofes iguals per tal d'a
daptar-hi una mateixa música. 

II. Premi de 400 pessetes a un 
petit poema, inspirat en qualque epi 
sodi de la vida del Sant o en algur 
capítol de "Les floretes de Sant Fran 
cese", propi per a ésser musicat ei 
forma coral. 

III. Premi de 400 pessetes a la mi
llor col·lecció d"Tdil·lis franciscans", 
procurant que no siguin de massa ex
tensió. 

IV. Premi de 400 pessetes a la mi
llor col·lecció de cançons franciscanes, 
a la manera dels antics "Laudi". 

V. Premi de 300 pessetes als mi
llors Goigs a llaor de Sant Francesc 
d'Assís, seguint la forma clàssica : 
tradicional, amb tornada i estrofes 
d'iguals dimensions. • 

VI. Premi de 400 pessetes al mi
llor poema sobre Sant Francesc. 

Aquesta composició no cal que se 
subjecti a la condició d'ésser musi
cable. 

Condicions 
Les composicions seran trameses a 
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nom del secretari del Jurat qualifica
dor, al convent de la Mare de Déu 
de l'Ajuda, Baix de Sant Pere, 18, per 
tot el dia 30 de setembre d'enguany. 

El fall serà publicat dins del mes 
d'octubre i s'indicarà oportunament la 
forma en què es podran recollir els 
premis. 

Les composicions hauran d'ésser ri
gorosament inèdites i anònimes. El 
poeta premiat enviarà, per a acreditar 
els seus drets, els primers versos de 
la composició premiada. 

Barcelona, juliol de 1926.—El Jurat 
qualificador, Joaquim Ruyra, presi
dent; Dr. Carles Cardó, Jaume Bofill 
i Mates, P. Antoni M. de Barcelona, 
Manuel de Montoliu, Josep M. Capde
vila, vocals; mossèn Francesc Balde-
lló, secretari. 

nuls xvi 
Com és, senyora, que quan tol al saló dansa. 
vós esteu quieta en aquest reco? 
Com es, senyora, que el vostre peu descansa 
quan tots estan ballant en el saló? 
Es que remembreu les paraules fines 
que tot ballant us deia el bailado, 
o són fútils boirines infantines; 
o recordeu al fron aquell petó? 

No us turmenteu, mon cavaller galan, 
que mon posat no us faci recança, 
si és veritat que ara mon peu descansa, 
mon pensament pels aires va volant.. . 

no suspireu, senyora, en d i r -me aquestes 
[coses, 

¡eu lluny del vostre pit tais passions, 
treieu-vos de la pensa aquestes noses, 
e tre gais «minués» i «cotillons». 
Perquè si sagna el cor la faç somriu; 
i cal estar alegre: la vida ens ho demana; 
-ara alegre, fugiu d'aquest ombriu, 
yós i jo junts , entrem així a la sala, 
i allí entre els galants que envoltaran la 

[dama 
io tindran lloc sinistres pensaments, 

promte sentirem com vola la rialla, 
' us diuen coses fines els vostres preten

d e n t s . 

LLUÍS BOTA I VILLA 

Els Jocs Florals de 
Font Romeu 

Avui, dia 5 d'agost, es celebran 
aquests Jocs Florals, amb motia de 
la coronació de la imatge de la Mare 
de Déu d'aquest nom prou conegut. 

Entre altres, hi han estat premiats 
els següents: 

Francesc Matheu, de Barcelona. 
Mossèn Bartomeu Barceló, resident 

a Perpinyà. 
Josep Pujades Truc, de Masnou. 
Enriqueta Paler i Trullol, de Fi

gueres. 
Mossèn Bilerat, de Prats de Molló. 
Maria del Carme Nicolau Maró, de 

Barcelona. 
Bernabé Martí Bofarull, de Tarra

gona. 
J. Puig Pujades, de Figueres. 
Octavi Saltor, de Barcelona. 
B. Barceló i Miquel, de Mallorca. 
Ernest Casajuana, de Reus. 
Alexandre Bulart i Rialp, de Bar

celona. 

Font Romeu 
Se sent algú que plora 
vers Font-Romeu i Núria: 

de les aloges és l'esbart que astora 
nostra suau canturía, 

Cantem, cantem: llur fosca nit declina 
als raigs de vostra aurora, 
o Estrella matutina 
de Núria i Font-Romeu! 
Sia vós la Regina 
de nostre Pirineu. 

JACINT VERDAGUER 

Vingui el clar estiu, iré a Font-Romeu, 
tot senzillament, per ésser poeta. 
Hi mostra el Carlit ditades de neu, 
Li canta una font vora la placeta. 

JOSEP-SEBASTIÀ PONS 
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H U M O R D ' A H I R 
NOMS QUE ENGANYEN 

Amb això dels "apellidos" 
passen cosa singulars; 
jo conec un Gros que és magre 
i un Prim que està massa gras; 
un Pi més baix que una mata, 
i un Curt que és un home llarg; 
un Po que és mosso d'esquadres, 
i un Mata que és un covard; 
un Mosso que és ric i noble, 
i un Rei que fa de criat; 
un Fort que es va morir de tísic 
i un Nin que té vuitanta anys; 
un Blanc que sembla mulato, 
i un Roig que és d'allò més blanc; 
un Camps que viu a la vila, 
i una Vila que viu al camp; 
un Sol que fa de "sereno", 
i un Font més sec que un secall; 
un Lleó que és home manso, 
i un Colom valent i brau; 
un Gener que sempre sua, 
i un Maig que té cabells blancs; 
un Fart que fa temps no menja, 
i un Rich que no té ni un clau; 
un Bosc que no té cap arbre, 
i un Cases que no en té cap; 
un Roca que té el cor moll, 
i un Moll que no ha vist el mar; 
un Carreter que és "marino", 
i un Mestre que és estudiant; 
un Tot que és coix, manco i borni, 
i un Galdós que és com un drac; 
un Pau que és d'artilleria, 
i una Guerra, molt hom de pau; 
un Carnicer que ven peix, 
i un Peix que no es renta mai; 
un Ferrer que fa sabates, 
i un Sabater que fa guants; 
to Sala que és confiter 
i un Dols que té estanc de sal; 
un Déu que té una taverna, 
i un Taverner capellà; 
un Just que fa contraban, 
i un Tort que és jutge de pau; 
un Féu que mai ha fet res, 
i un Bou que no és pas casat; 
un Gall que la seva dona, 

porta les calces tot l'any; 
un Deulofeu que era l'home 
més mal fet que jo he vist mai, 
i així per aquest estil 
he vist casos tan estranys, 
que quan sento un "apellido" 
que té algun significat, 
penso que l'home que el porta 
deu ésser del nom el contrast. 

A. C. 

(De "La Llumanera" de Nova-York 
juliol 1878). 

H U M O R D ' A V I I I 
UN POLÍTIC I UN POETA 

Una nit, d'això ja fa temps, en un 
important cafè restaurant de Barce
lona freqüentat llavors per molts dels 
nostres escriptors es suscità una con
versa un xic dura entre un escriptor 
politic i un poeta que havia guanyat 
un premi ordinari al Jocs Florals de 
Barcelona. La disputa es personalitzà 
un xic massa i l'escriptor digué al 
poeta que per a demostrar-li que vi
via als llims li faria tres preguntes de 
cultura general, amb la seguretat de 
què no les hi contestaria. El poeta Ho-
rejat acceptà la batalla. 

Primera pregunta de l'escriptor. 
—On cau l'estret de Bering? 
El poeta contestà que la pregunta 

era massa estranya. 
Segona pregunta. 
—On era la ciutat de Cartago? 
Noves protestes del poeta. 
Tercera pregunta. 
i—On és l'Olimp? 
El poeta per tota resposta, agafà 

una cadira per llençar-la al cap deí 
seu adversari. 

(D'"E1 Pla de Bages", 30 juliol 1926). 



iMostra dels gravats de «La Catedral de Barcelona», 
lli volum de la «Colecció Sant Jordi» 
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ELS FORASTERS 
Al voler parlar d'algun assumpto de 

Barcelona que em donés matèria per 
omplir les dos columnes del periòdic 
que avui em toca omplir, he trobat el 
petit inconvenient de què no en troba
va cap. Ja sé que em quedava el re
curs de parlar del temps o de la calor; 
però jo sóc home de consciència i no 
m'agrada robar els diners a ningú. 
Un número d'Un Tros de Paper costa 
un ral, i per aquest preu el lector té 
dret a exigir que no se li donin a lle
gir coses que tothom sap i que de tant 
gastades ja causen enuig a l'home de 
més bones tragaderes literàries. No 
presentant-se'm cap assumpto de la 
nostra localitat, el pensament passa, 
sense fer cap esforç, a formar la idea 
del foraster, tipus molt digne d'estudi 
i consideració per més d'un concepte. 

He dit que el foraster era digne de 
consideració, ï ara em sembla poc: el 
foraster és una de les arrels de més 
importància, per medi de les quals se 
nutreïx i vigoritza l'arbre de la pros
peritat d'una població; és un dels ele
ments de vida més principals d'una 
ciutat; és l'aliment que, passant del 
ventrell al cor, es transforma en sang 
rica i nutritiva, que dóna vida i movi
ment a tota l'economia. 

Si en tot temps el foraster ha sigut 
útil i profitós per Barcelona, potser 
mai ho ha sigut tant com ara. Després 
de tantes quiebres, després d'una crisi 
tan llarga que ja li podem dir estacio
nal; després de tantes amenaces del 
cop i tants motius de malestar i sobre
salt, la nostra pobra ciutat està tan 
rebregada i escanyolida, que aviat no 
la coneixerem ni nosaltres mateixos. 
I, si no, diguin vostès: coneixen algun 
barceloní que gasti diners ? Jo, per la 
meya part, els diré que no. Els barce
lonins que gastaven la plata ja s'han 
acabat; aquells homes generosos i de
cidits que varen fer fer dues vegades 
el primer teatre d'Espanya, ja no exis

teixen! Que el paper els hi sigui lleu
ger! Si ara el Liceo es tornés a cremar, 
aviat hi veuríem en son lloc una fonda 
o un basar; ja no tomaria mai més a 
arruinar cap empresari. 

Els forasters els podem dividir en 
nacionals i estrangers. 

Els nacionals els podem subdividir 
en castellans i catalans, i, al dir cas
tellans, ho prenc en el sentit d'aquell 
general tan simpàtic que deia que te
nia per castellans a tots els que no eren 
fills de Catalunya. 

La temporada en què més abunden 
els forasters és la present. Aprofitant 
la temporada dels banys vénen a pas
sar l'estiu entre nosaltres una infinita.: 
de gent de totes les províncies d'Es 
panya. Aquesta classe de forasters, als 
quals havem donat el nom de caste 
llans, es coneixen a primera vista. Vé
nen recomanats a alguna casa de ce 
merç per algun dels seus correspon 
sals, i posen en la fonda d'Orient 
L'encarregat de guiar-los per Barceló 
na és el fill gran del comerciant, que 
els acompanya d'un lloc a altre des de 
les sis de la tarda fins a les onze de la 
nit; el restant del dia està ocupat er 
l'escriptori. El cicerone del castell; 
està molt satisfet amb la missió que 
compleix, sobretot si el foraster éí 
home que ha vist molt poc i, per cor. 
següent, s'admira de tot: té una espè 
cie d'orgull de català al veure que e. 
queda parat al contemplar els adelan 
tos de la nostra indústria. L'únic que 
el fa patir és el tenir de parlar en cas
tellà, lo qual és una verdadera tortura 
per la major part dels descendents de 
Ramon Berenguer i Berenguer Ramon. 

El foraster castellà passa en reviste 
La Espanya Industrial, La Maquinista 
Terrestre y Marítima, i la fàbrica de 
l'Escudé. Aquests establiments, ver-
daders monuments industrials, l'entu
siasmen i li donen una idea molt alta 
de la nostra indústria: el seu cicerone 
aprofita aquesta bona disposició per 
combatre les idees lliure-canvistes. Si 
durant l'estada del foraster es presen-
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ten dos festes seguides, l'acompanya 
a Montserrat, i de camí li ensenya les 
hermoses fabriques de panyos de 
Tarrassa, en les quals el foraster mai 
deixa de comprar un parell de cortes 
de pantalons per l'hivern vinent. Dos 
dies abans de mancar el castellà a la 
seva terra, el seu guia li prepara el 
cop de gracia: li fa veure la torre del 
Marquès d'Alfarràs, coneguda per 
Laberinto o Labarientu. Després d'ha
ver vist aquella possessió quasi reial, 
el castellà es despedeix molt satisfet 
de Barcelona després d'haver-hi dei
xat bastants diners. 

El foraster castellà fa el següent re
sum de les seves impressions: Barce
lona és molt bonica i té coses dignes 
de ser admirades; la llàstima és que 
no fan tant efecte perquè els catalans 
les alaben massa. El teatre del Liceo 
no és tan important com el teatre 
Reial; els sigrons no valen res; el cli
ma, botigues i cafès no poden ser mi
llors; les noies són guapes, però no te
nen la gràcia ni l'amabilitat de les cas
tellanes, i, sobretot parlen una llengua 
tan aspra, que els hi escau molt poc. 

El foraster català és enterament di
ferent. Com ja ha estat moltes vega-
desa Barcelona, es forma el propòsit 
decidit de no admirar-se de res i té 
una espècie de vanaglòria en no ne
cessitar ningú que l'acompanyi, per 
més que moltes vegades confongui el 
carrer dels Flassaders amb el dels Ta
llers. El foraster català generalment 
passa pocs dies a Barcelona; ha vin
gut per veure L'Africana o alguna es
quadra, i de camí es fa roba per l'es
tació vinent, es compra un barret i re
nova la subscripció del diari d'en 
Brusi. Per un regular posa en la fonda 
d'España o en la posada de Caballers; 
dina a la una i sopa a les vuit. 

El foraster estranger és el més esti
mat de tots, perquè generalment és el 
que gasta més la plata; és la víctima 
segura dels revenedors de localitats i 
els cotxeros. Tots els dies en veureu 
algun pels nostres carrers. És aquest 

senyor alt i prim, vestit amb traje de 
fil, sombrero de palla i sabates de dos 
soles, que en una mà porta un llibre 
amb les escobertes vermelles i en l'al-
tra una sombrilla tan gran com un pa
raigua. L'estranger dóna molt poca im
portància als establiments industrials 
i passa pel carrer de Fernando sense 
donar una mirada a les botigues; en 
canvi el veureu aturat mitja hora da
vant del porticó d'alguna casa vella 
de la Baixada de la Canonja o copiant 
algun detall arquitectònic de la Seu o 
de Santa Maria del Mar. L'estranger 
po;a en un dels millors quartos de la 
Fonda de les Quatre Nacions, i pren 
cafè, conyac o absenta al Cafè París. 

La impressió que l'estranger s'em
porta de la nostra ciutat, és la següent: 
Barcelona és una població que no té 
fesomia espanyola; s'assembla a qual
sevol ciutat del reste d'Europa. En 
vuit dies que hi he passat no he vist 
cap corrida de toros, cap manóla, ni 
cap xulo que em donés la més petita 
ganivetada. Té bon clima, bones cos
tums, i s'hi disfruta de completa tran-
quilitat. Cap agent de policia no se 
m'ha acostat a exigir-me els papers ni 
a molestar-me mai; en canvi, en certa 
ocasió, en vaig necessitar un i no em 
va servir de res. Barcelona, en una pa
raula, podria confondre's amb qual
sevol ciutat d'una nació civilitzada si 
no fos per la circumstància especial 
de què no hi he vist mai cap borratxo 
pels carrers. 

Abans d'acabar dec fer una obser
vació: he començat dient que els fo
rasters eren una gent molt apreciable 
i útil, i, al dir això, solament m'he re
ferit als forasters que vénen a gatar a 
Barcelona els diners que han estalviat 
en el seu poble; de cap manera em vui 
referir als forasters-gorristes que van 
a posar a casa d'un amic. Aquesta 
classe la considero com una plaga tan 
perjudicial i terrible, que, si jo fos 
venjatiu, al meu enemic més encarnis-
sat li diria: — ¡Déu te doni forasters! 
(D'" Un tros de paper") SISTACHS 
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el BMtiM que voliiiui. i · i es. que i» donj una ¡oventnl I larguísima i divertida, a\ i 
niem fer una salutació M senval d adtSkio i admirami 

LA (0ÈDACC1Ü 

ha saCriU-: 
otes adhale 

i:, .,1 :. 

¿QUELCOM DEDICAT A LA DONA? 
- 0 0 " 

Meaja wjal un pioblema o> difícil resolució 1er 

Tamany: 3 i ' 8 X a ' - — Any 1916.— 
Impremta f̂ La Comercial». 

Tamany: 32 X 22* 
Impremta «La Comercial». 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC. 
L'Estisora.—Tamany de 31'8 X 21. 

Setmanal de Balaguer. Consta de 4 
pagines, més cobertes de c o l o r . 
Aquest periòdic setmanal creat exclu
sivament per fer barrila, per una co
lla de joves que ells mateixos s'ano
menaven "La Colla de la Ronya", va 
durar cinc números. Segons diuen a 
la portada, era periòdic polític inde
pendent, defensor dels drets polítics 
de la dona. El darrer número va apa
rèixer en forma d'esquela mortuòria i 
les paraules de despedida eren un re
sum del que significava el periòdic. 
Així trobem que deia ésser "Butlletí 
oficial de la Colla de la Ronya i por-
tantveu del bon humor, i sogra escu-
drinyadora de totes les xafarderies de 

nostra ciutat. Barrilaire i defensor de 
la dona". El motiu de la suspens:' 
l'expliquen d'aquesta manera: "Hf 
mort de repent a causa d'un disgur. 
que li ha causat el volerse casar un de 
la colla". Però en realitat, el motiu 
de la suspensió, segons ens diuen el!? 
mateixos en aquesta esquela, fou de
gut a treure's la feina de redactar-la: 
s'acostaven les revetlles prometedpre? 
de bons balls i volien donar-s'hi de 
ple. 

Aquest periòdic estava editat a Ba
laguer mateix a la impremta "La Co 
mercial". El director i propietari figu 
java ésser Pere Caselles Diumenge, 
segons resaven les capçaleres. 

El primer número sortí l ' l i de març 
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PERIÒDIC HUMORÍSTIC QUINZENAL 

AKCEL.ONA i iU!.tot, t m 

Any I Balaguer, juliol de 1922 

L'AMOR SOTA UN PARAIGÜES 

El pobre pecador "que, abans de la post-data ruanca aqueixes des
afortunades paraules, no cregueu que sigui cap erudit carregat de títols 
acadèmics, ni cap noble de pergamí, carregat de saviesa, d'heràldiques 
i d'armes, no, es un pobre dissortat balaguèrí que esperant l'hora ven
turosa d'encepegar al seu pas allò que metafòricament en diuen la mit
ja taronja, s'ha quedat en !a confortable sala d'espera, en l'etern bany-
maria dels concos. 

Això no cregueu que vinga a explicar-ho aquí per a vantar-me no, 
molt al contrari. Molts es creuran en trobar-ho a L'HEKF.UEr que es 
tracta d'una cosa senzilla i que va de per riure, de cap de les maneres! 
Vinc aquí a relatar un dels capítols més tristos de ta meva desventu
rada joventut. 

- • . • 1 1 . 1 

Quina altra vida en Fora de la meva. sinó hagués estat aquell en
tossudiment que en una hora cega vaig jurar complir amb tota exacti
tud! No, em trobaria tan sol l'hivern en aqueixos llims tan avorrits que 
von«n.a essít fa vida dels concos. 

Ara ítsfrw teca al rebost i encara al llit tindria qui em divertís ex
plicant me toses en les nits llargues d'istiu quan un hom no pot dormir 
i es desvetlla ple d'eïxofogor. I tot per aqueixos maleïts coberts que 
tothom tan estima i que no desampara mai. NomJs voldria ésser al
calde per a fcr-Ios tirar a terra... 

¿~? 

Tamany: 21'7 X '7'7*—Any 1Ç22.— 
Impremta de D. Vilstella. 

¡4 de Juliol de 1895! 
AÏDT H el pmer wiiUUfi it li airt it FREDBR1CH SOLER V BD6ERT I 

I (Serafí Pitarra). Ceta aes itansa 1 ttais. mes % tigrulm li igin i [ 
9 aquell geni qo ontph it jlona I' esceia atalni j a« irre'i il areieit I 
gen iistre cor li safra-di staoru riel priier iitir rfuaatiti català Bis j 

íf Í»\. » ebstiLí- que •> Utiaa peiii eia itullrcj j qi rli qif a« fi- j 
:\ nr> li éebara Bt tapi sabtt re;i«tir sn recirt. l'nan I Uf qi acata I 
fú it trtKcarrr eia ej S°ler tem ¿rel i eiaerir. 

Tamany: 32 X 22t — Any 1895. 
Impremta de P. Badia. 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
del 1916. L'últim, per bé que no por
tava data, devia ésser el 8 d'abril del 
mateix any. 

Al número que tenim a la vista no 
hi ha nota de preus. 

Estisorades.—Tamany de 32 X 22. 
Setmanari de Balaguer. Consta de 8 
pàgines, més cobertes de color. 

A continuació de l'anterior va sortir 
el periòdic "Estisorades" fet pels ma
teixos elements de "L'Estisora". Con
tinuà essent el barrilaire d'abans, pe
rò amb un xic més de neteja. Ja apa
regué amb seccions i amb una litera
tura més correcta i fins amb editorial. 
La finalitat era la mateixa: broma, 
xafarderies i altres coses per l'estil. 

Va assolir un èxit extraordinari de tal 
manera, que la gent esperava la sor
tida dels números amb veritable im
paciència. Se'n feia un tiratge de 400 
exemplars. Va sortir unes vuit vega
des. Va desaparèixer per haver fet 
uns comentaris relatius al mal estat de 
l'escorxador, que va donar lloc a la 
intervenció de les autoritats i a l'ini-
ciament d'un procés. Estava imprès 
a la impremta "La Comercial" de 
Balaguer. Al número que tenim a la 
vista, no consta la nota de preus de 
venda. 

L'Hereuet—Tamanv de 217x177. 
Quinzenal de Balaguer. Consta de S 
pàgines de text, i cobertes en paper 
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de color. Varen sortir tres números 
d'aquest periòdic de caràcter humo
rístic. El motiu de sortir fou degut a 
què els estudiants que tornaven a Ba
laguer a passar les vacances es sen
tiren inspirats i decidiren crear un pe
riòdic per a esplaiar-se. Amb els es
tudiants hi col·laboraren elements d'al
tres estaments.. La suspensió fou de
guda a l'acabament de les vacances. 
Sortí l'any 1922, mesos de juliol i 
agost. Impremta de D. Vilaltella, Ba
laguer. Al número que tenim a la 
vista no hi ha nota de preus. 

L'Aureneta.—Tamany de 32 X 22. 
Setmanari aparegut a Barcelona pel 
gener de l'any 1895. Es literari. Porta 
dibuixos. Sortia els diumenges. Cons
ta de 8 pàgines. Director-propietari: 
Francesc X. Godo. Preus: Espanya, 
trimestre 2 pessetes; estranger, un 
any, 12 pessetes. Número solt, 10 cèn
tims; després, 15. Impremta de F. 
Badia, Dr. Dou, 14, Barcelona. 

Eltroç més bell d'Europa 
A Deauville, la platja mundana, 

vaig fer coneixença amb un anglès de 
soca i arrel i gran corre-món. Des de 
fa moltes anyades, a l'arribar l'estiueg 
viatja i fa estada en un pais diferent 
i, per tant, nou per a ell. Aquest istiu 
li ha tocat el torn a la bella França. 
I com aquesta, amb raó, està classifi
cada com "el jardí de l'Europa", la 
por li féu fer que la deixés per la 
darrera coneixença, a aquesta cinque
na part mundial: si l'hagués visitada 
de primer antuvi, més d'alguna terra 
li hauria semblat fastigosa í fins 
menyspreable... 

Una tarda, quan la nostra conei
xença era bastant íntima—un anglès 
de raça veritable sempre és reservat— 
em començà a fer, en travessar el pont 
que uneix i separa el dos joiells de 
viles que es diuen Deauville i Trou-

ville aquestes manifestacions a estil 
de monòleg: 

Aquest any, abans de restar una 
mesada a Deauville, he volgut conèi
xer tota la França oriental de cap a 
peus. (Al setembre faré tota la part 
d'Alsàcia, Alps i Mediterrània). 

Fa unes cinc setmanes, una tarda 
vaig desembarcar a Calais, dins de! 
mateix auto que el matí havia aban
donat la meva Londres. Com sempre, 
al girar l'esguard per dir adéu a la 
meva aimada pàtria, era invisible. I 
en abandonar el port de Dower havia 
vist Calais! De tot això, i quasi cada 
dia, n'és la culpable la nostra boirina 
Sols de nit França i Anglaterra s'es 
guarden per medi dels fars més pro 
pers als ulls dels estrangers, aqueste? 
sentinelles els deu fer l'efecte de do: 
gats nocturns i molt amics, però sem
pre a l'aguait. 

A l'endemà, vaig despertar-me a 
Boulogne. M'impressionà fortamen 
els cents milers de peixos que els va 
porets pesquers dipositaven damur. 
d'un grandiós moll. A imitació d'ui 
pobre, que de sobte hereda una fluan 
tiosa fortuna i no se n'acaba d'avenir 
no poguí menys d'exclamar: — "Ne 
em pensava pas que a la mar, n'hi 
capiguessin tants, de peixos!" 

He recorregut tot el nord-oest de 
França, des de la mar fins a la regit 
puntillera de Valennciennes, i des d 
Lille, tocant a la frontera belga a l'his
tòric Sant Quintí, admirant els Vells 
molins, ja en desús, de La Manxa, el 
quals em recordaren els famosos d 
La Manxa castellana del temps de doi 
Quitxot. Vaig admirar també, Rouer: 
travessat pel Sena, anomenat el pri 
mer port fluvial dels francesos. L? 
travessia riberenca fins a l'Havre, é 
d'una bellesa inqualificable, abans no 
em mori o un taxi m'esclafi, la vu 1 
tornar a repetir i aquell cop amb bit
llet d'anada i tornada. Des de la punt? 
contrària a l'Havre (el pintoresc por 
pesquer d'Honfleur), la badia que for
ma en desbocar el Sena tenint pe: 
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fons el seu primer port comercial, és 
d'una esplendidesa incomparable. 

A Honfleur ja comença la costa de 
la Gràcia, que jo anomenaria del 
"Chic"; és un tros de platja xic com 
a extensió i pels estiuejants elegants 
que hi van a lluir; s'estén des d'Hon-
fleur fins a Caburg i comprèn potser 
els més bells poblets del món pel seu 
paisatge encisador i per les seves ca
ses d'antic gust normand. I es diuen-
Vilerville, pels seus adornaments na
turals; Trouville i Deauville més 
aviat per ses belleses artificials tais 
com aquestes: casinos, vil·les-palaus, 
hotels grans i luxosos com els més 
ràpids trasatlantics; ponts de passeig 
damunt la mar, amb un far emblan
quinat a la punta i amb un vaporet 
que fa la travessia a L'Havre; la plat
ja florida, com els jardins de Niça, i 
els tennis, davant els hotels i les vü-
les que donen de cara al mar; i als pe
tits ports, les humils barques pesque
res _al costat dels yatchs dels opulents 
milionaris anglesos, alemanys i ian
quis. Costa avall, es troben les platges 
estiuenques de Villers, Houlgate i Ca-
bourg, les tres de molta menys cate
goria. 

Des del mirador del jardí de plan
tes d'Avranches, el qual poble està 
situat dalt d'un turonet, es veu tota 
l'esplèndida badia del Mont de Sant 
Michel; el Mont de Sant Michel a se
ques és una gran mola de pedra posa
da gairebé al mig de l'esmentada ba
dia, les terres que la volten són 
d'una planícia desesperant. M'oblida
va d'advertir que Sant Michel es tro
ba a un quilòmetre de la platja més 
propera; talment sembla un illot, però 
està unit al continent per una estreta 
carretera fins a la porta de la muralla 
d'aquesta ex-fortalesa i monestir dels 
segles XII i XIII. La punxa de l'esglé
sia es troba a 150 metres damunt l'ai
gua. Com a castell va servir de presó 
a homes polítics famosos. Avui en dia, 
però dins la muralla (la qual té uns 
C1nc cents metres de circumferència) 

hi ha molts hotels, restaurants i tendes 
de records de Sant Michel. Es digne 
d'ésser visitat amb un xic d'atenció. 
Es una "cosa" rara. Per l'originalitat 
de la naturalesa, sembla un segor. 
Montserrat, però sense frares; en can
vi, pel mercantilisme dels qui hi ha
biten, un Lourdes. 

Sant Malo, al golf del mateix nom 
i a la desembocadura del riu Rauce, 
és d'una boniquesa originalíssima. 
Rennes, la capital del departament de 
L'Ille et Vilaine, d'un gran tipisme 
provincià. Tot el paisatge de la Bre
tanya és un extens jardí natural. Nan 
tes, al cap al tard d'un diumenge de 
concurs de pesca al Loire (el riu que 
la travessa i la comunica amb la mar 
sembla més poble de pescadors que 
Sant Nazaire. La Rochela, davant per 
davant de l'illa de Rè, és el port més 
gràcil que he vist en ma vida de viat
ger, un port d'aquells films romàntics 
que ja no s'istilen, un port on les 
barques peixeteres llueixen al sol ve-
lams de totes les colors de l'iris. Qui
na formosa tela se'n podria fer! 

Vora Marennes, la "terra" de les 
famoses ostres, la carretera, en una 
extensió de mig quilòmetre, és tren
cada pel riu Seudre; aleshores una 
barcassa us trasllada el vostre auto. 
al costat d'una moderna màquina de 
segar tirada per un corpulent cavall; 
l'escena per l'home contemporani, 
que sols desitja situacions noves, és 
d'una originalitat extraordinària. 

Royan, al meu modest entendre, 
potser és la platja més bella de la 
França. 

A Bordeus, la terra del bon vi de 
tanta fama mundial com la mateixa 
champanya, hi ha ponts damunt el 
Garona d'una llargada i alçària des
acostumada, que us corprenen de ve
ritat. 

La boscúria de pins en explotació 
a la moderna, la qual comença a Ba
zas i arriba fins a tocar els Pirineus 
Baixos, us fa pensar en la rica i cre
ditora Amèrica del Nord. 
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Pau, des del mirador de la seva 
plaça Royal, amb el riu i l'estació i 
unes mai vistes magnòlies als peus, es 
un panorama que us encanta llarga 
estona. 

De París, Versalles i Fontainebleau 
no cal que us en parli; tothom ho 
coneix personalment o bé per extenses 
referències i gran nombre de fotogra
fías ; succeeix com el francès a la 
vostra Barcelona, el qual tothom més 
o menys bé el parla tant com el ma 
teix català, també més o menys té. La 
Bourboulé i Mont Doré, establiments 
de banys, estan enclavades a una al
çada de 1.400 a 1.700 metres, en la 
regió de l'Auvergne; aquest és un de
partament més bell que els Pirineus 
francesos i quasi igualable amb la 
Suïssa; sobretot pels llacs als cims de 
les muntanyes de neus perpètues; la 
ginesta de les de Mont Doré, i camí 
de Clermond Ferrand, fa pensar en 
la grogor del vostre Tibidabo en ple 
mes dels blats torrats; a hom l'encisa 
contemplar una planta tan catalanes-
ca al cor mateix de la França. 

Toulouse, també partida pel riu Ga-
rona, i des del pont de vora els jar
dins, és encisadora embolcallada amb 
la grisor o rogentor de cap al tard... 

Així, però amb molts més detalls 
us podria parlar de tota la banda es 
querrá de França però desisteixo per
què veig que finiria per fer-me pesat. 

—D'aquest viatge d'ara i dels de 
tots que porto fets per Europa, veiam 
si endevineu quin tros de terra m'ha 
plagut més? Responeu! 
_ —"No ho sé pas!—fiu jo—Hauria 

tingut de viatjar tant com vós, per 
poder respondre encertadament". 

—Això no ho cregueu. Us ho vaig 
a dir per no fer-vos glatir tant. El 
tros d'Europa més bell que he trobat 
és la part de Lleida muntanyenca, in
cloent-hi naturalment la Vall d'Aran. 
No cregueu que us vulgui adular. Dic 
la veritat com anglès que sóc. La me
va afirmació, pel motiu que sóc nat a 
Londres, em fa trobar que a les nos
tres illes tenim més bells paisatges. I 
és que Anglaterra al nostre entendre, 

no forma part del vostre vell conti-
nent. Potser, potser la bellesa del nos
tre sòl no és res més que ceguera de 
ferms enamorats i tradicionalistes. 

Tornant a la vostra terra de l'alta 
Lleida, si fos periodista, no pararia 
d'escriure i escriure sobre ella fins que 
tot Catalunya l'hagués admirat, pet 
tant estimat encara més i fins a la 
mort. 

La Vall d'Aran tota, el Port de h 
Bona Aigua pel costat d'Esterri i fin: 
a Sort, l'embassament de Tremp, que 
té vint-i-dós quilòmetres de llargad" 
i arriba fins a la Pobla de Segur; Cap 
delia, on hi ha la primera central elèc 
trica més cap a les muntanyes piriner. 
ques i Estangento (el lloc més fred d 
la vostra treballadora Catalunya i ble 
quejat mig any per les neus) amb e 
llac del mateix nom als peus, que é" 
el primer d'una sèrie de més d'una 
trentena, és lo més bell i pintoresc que 
he vist mai. No és possible descriure 
ho ni amb moltes paraules. S'ha d 
veure per creure-ho, com feia San 
Tomàs. 

El vostre poble, fora comptades mi 
nories, em sembla que ignora el treso 
de la naturalesa i de la indústria hi 
dràulica que representa Lleida pe 
Catalunya i particularment per la civ 
tat de Barcelona. Aquesta podrà ésse; 
el cervell director, però no és el co 
de la terra Catalana. Es Lleida, el cor 
un cor que la salvà en els moment 
crítics de la guerra, quan el nostre cai 
bó ens el necessitàvem per nosaltre; 

mateixos. Doncs, quedem que Lleida 
és, el cor de Catalunya, car, a mé 
d'un paisatge insuperable i únic, la se
va hulla blanca transformada fa v 
dar els milers de motors de les vostre 
fàbriques, dóna llum a tota la regió i, 
en hiverns molts crus la podria sa. 
var dels freds. Ara, amic català, eri 
cara que siguis empedernit barcelor.. 
voldria que proclamessis Lleida con. 
a Cor i exclamessis: Visca Lleida! 

Visca Lleida, el cor de Catalunya! 

ALBERT LLOBREGAT. 

Deauville, juliol 1926. 



•3 
O. 



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

V O L V E S llibres & lletres 
Hem llegit amb estupor que un 

mussol entrà a la Cambra egípcia, 
que obligà a suspendre la sessió. 

Però aviat van treure el mussol fo
ra, i varen continuar les tasques. 

Diu que això ho van fer perquè el 
mussol és un ocellot de mal averany. 

Bé prou que ho sabem. 
* * * 

S'institueix una altra festa a Es
panya: "El día oficial del Libro". 

Serà el dia 7 d'octubre, dia de la 
naixença de Cervantes. 

Veiem que aviat per l'octubre se
ran tots els dies feta. 

Una cosa: de quin llibre es tracta, 
del "libro de ventas"? 

* * * 
Els nois d'Alsàcia crec que diu que 

volen l'autonomia. 
Però él govern francès no té pèls 

a la llengua, els ha donat la meres
cuda resposta. 

Que ens ha fet recordar els bons 
temps de Romero Robledo. 

PETIT ET PATAUD 

—-Ha sortit el terç volum de la 
"Col·lecció Sant Jordi". Es sobre la 
catedral de Barcelona. Autor, Feliu 
Elias (Apa). 

—Ha sortit un altre volum de la 
Fundació Bernat Metge. Sèrie d'au
tors grecs: "Poètica" i "Constitució 
d'Atenes", d'Aristòtil: traducció de J. 
Farran i Mayoral. Es el que fa XIX 
de la Fundació. 

—Es debat el tema del "modelisme 
literari". En una editorial de La Publi
citat fou fa algunes setmanes posada 
la qüestió. A la revista Ciutat, de 
Manresa, J. Farran i Mayoral n'ha 
tractat, en sentit no conforme amb La 
Publicitat. A la pàgina de "les nostres 
lletres", d'El Pla de Bages, de Man
resa, Pere Marlet també en parla 
(núm. 27 juliol 1926); l'esvera un xic 
el modelisme. 

—Diari de Mataró ha publicat amb 
motiu de la festa major un número ex
traordinari, on s'han aplegat signatu
res de diferents comarques. Es remar
cable un escrit de J. Sauret i Garcia, 
de Balaguer. 

Bosc de Càn Feu de Sabadell 
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periòdic literari 
de més circulació 

AQUEST NUMERO 

HA PASSAT PER LA CENSURA 

PELS BELLS CARRERS DE MK 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 
L E RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

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

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers, 72. 

RIBAS I FERRER. B. REGINA 
Novel·les escollides.—Muntaner, 65 

Mantons Manila i Mantellines 
C. FONT.—Call, 1.  

Llaneria i Sedería 
CASA PUIG.—Call, 9.  

Camiseria.—Boqueria, 36 i 38 
RODRÍGUEZ & FERRER 
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Articles Fotogràfics i Ràdio 
PÉREZ i SÀBAT.—Fontanella, 18. 

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

Articles fotogràfics i ràdio 
V. CALDES ARÚS.—Salmerón, 140. 

Articles Viatge i Pell 
LA MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

ANTIGUITATS D'ART 
Carrer del Call, 28, pral. 

R. ABELLÓ.—Ronda S. Antoni, 48. 
Lampares menjador, des de 10'90 

Cristalleria i Alumini 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 

Taller d 'OPTICA, J. PUIGORIOL. 
Carrer Muntaner, 56 

VULCANITZACIÓ DE N E U M A T I C S 

A. Hernández.—Rosselló, 199. 

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

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. L* 

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

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

I W . ALT*S 



SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 
Pttritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

ilau.Mt. 
F a b r i c a c i ó pròp ia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Exposició, Deipiiti i hllers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 H 

B A R C E L O N A 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

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

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novel·la 
contemporània 

«•» 

A TOTES 

LLIBRERIES 

Preu: 
3'50 ptes. TRICROMIAJ-AUTOTIPIA5 

C A L Ç A T S 

ALFONS 
RASPALL 

Es servei? 
bé, bo 

i a bon preu 

PortafenissE 
BARCELONA 

L L À T Z E R D E T O R M E S demanVin totes les Hibreries Pesseta 

Rellotgeria "El Marino' 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE 
CISS1Ó Oaran 
tit per 10 
i únic que du 
ram els ei 
p r i m e r 
s ' a d o b \^^^^ 
de franc en tota 
mena de espat-
llament. 

PER ENCARREGS: 
JAUME ROCA, 
" r d r e , 1 3 6 , 
Sant Andreu. 

OS EP TO
RRUELLA. 
Pipollés, 73, 

St. Martí 
MERCE

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

CENTRAL I TAULER QAOOBS 

Jaume Fonollosa, Canvis Vells, 8. 

Bisutería fina. - BARCELONA 

Si els seos 
u l l s es 
cansen pot 
evitar-ho 
consultant 

' ò p t i c 

sional 

?f>, Ruiz Urrea 
| Roncla San t A n t o n i , 61 

h WDhipí el gontri.-Ealnii per l'emla. 

- • 

FABRICA DE LLOHOftHlSSES 
la m i l l o r de la nostra tena 

TBLEFONS 
a Sen d'Eraell, n / l S 9 

H Barce lona , n.° 2 0 2 3 
H S i t a e s . n.° 1383 

Demaneu a tot arreu la m»^3 

a s PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

(Sea d'Urgell) 
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