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L E S E T A P E S L I T E R À R I E S 

LA FLOR DE LA MITJA NIT 
Tornàvem d'una cacera a les Guille-

ries que ens féu estar dues nits fora 
de casa i llevàvem nord d'arribar a 
Vich abans de toc d'oració, per peto
nejar les nostres mainades, per contar 
qualque mentida a les nostres dones i 
per dormir deu o dotze hores. Mes ja 
queia el dia de valent, tot just érem 
a l'envista de la Plana, i baixàvem 
bona cosa cansats, quan un de la co
lla, senyor de moltes heretats de la 
muntanya i del pla, de cop es gira a 
nosaltres i, bo i mullant el seu moca
dor amb la suor del cap, diu: 

—Nois, sabeu què podem fer? Que
dem-nos aquí a la Tayada que és prou 
gran i no ens faltarà res, i demà, a 
punta de dia, tot xano-xano cap a ca
seta. Ara pel cap més baix hauríem 
de caminar cinc quarts o una hora i 
mitja, i arribaríem fets una desgràcia. 
Eh? 

Ja estem trencant de camí, i enfilem 
per un altre de ferradura que entre ja 
de blats mig nascuts que arreu verde
javen ens duria amb cinc minuts a la 
Tayada. Ja vàrem aixecar el cap i la 
vista, com un treballador cansat, 
quan, en ésser l'hora, arrecona les ei
nes, i ja les clarors admirables de po
nent ens animaven les fesomies mus
ties i esdemegades. Uns cúmuls de 
bromes, negres, fosques, com si de 
dins hagués d'eixir tota la negror de 
la nit, aixafaven les serres de Coll
suspina fins a Sant Bartomeu, i sobre 
d'elles unes faixes de llum vermelles i 
verdes eixint de sos plecs misteriosos 
pujaven amunt i abrigaven com uns 
raigs de gegantina estrella la meitat 
del blau d'aquella immensitat de cel 
que els horitzons badaven sobre la llu
nya ciutat. Eren les darreres besades 
del dia en aquest tros de terra. El sol 
no s'havia de tomar a veure fins l'en

demà, i tot al voltant nostre callava, 
i semblava que sentia una recança de 
no poder seguir-lo en el seu immens, 
esplèndid i majestuós viatge. Com per 
instint i en el moment d'entrar al barri 
d'aquella casa, ens llevàrem els bar
rets en silenci i responguérem de toï 
cor al vell masover que, arrambat al 
portal i amb la barretina a la mà, as
senyalava l'oració a tota la casada, 
que feinejava a dins i a fora, abans 
de barrar les portes. 

Aquella bona gent varen rebre 
l'amo i els companys de l'amo com 
una visita de rei. Una cassola de so
pes de pa moreno, emblanquinades 
amb els ous del dia que hi havia dei
xatats, ens varen posar els ossos a 
lloc, i ens esmolaren les dents per 
desembarassar amb bon davallant una 
superba paellada de pollastres amb 
pebrots i tomàtecs que va tenir tots 
els gustos i féu gran honra a la jove 
de la casa. L'avi volgué que ens aca
bessin de revenir amb un xarel·lo de 
més anys que ell, que li havien lloat 
tres generacions d'amos i que encara 
feia compte de fer-lo tastar als hereus 
vinents de l'amic nostre. No varen 
anar pas de per riure les xerricades. 
Sort que ben aviat ens vàrem compar
tir tots per les cambres, on la frescor 
d'aquelles parets i aquella olor tan 
agradosa de la roba neta ja donaven a 
l'esperit una llei de benestar, com pro
mesa d'un bon llit i d'un delitós des
cans. 

Jo vaig tenir de company l'amo de 
la Tayada, i crec que ens tocà a tots 
dos el dormitori millor d'aquella casa. 
Gran i espaiós, alt de sostre, ben em
blanquinat, i amb una finestra que 21 
no tancava bé els aires, tampoc re
tardaria l'arribada dels matins, sem
pre bonics i alegres. Uns quants marcs 
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amb estampes devotes animaven 
aquells amples plafons. Cap més mo
ble que un cantarano de noguera i 
mitja dotzena de cadires, senzilles, 
velles, però senceres. 

Quan el meu amic ja s'hi estirava i 
jo en cos de camisa m'anava acabant 
un cigarret, i tot badant per allà des
cordant-me poc a poc els calçons i !es 
gruixudes sabates, m'adono que un 
dels recons de la gran alcova, una 
d'aquestes alcoves velles de portalada 
amb escultures que encara de segons 
on, escrostant-se el guix, eixia alguna 
mica de daurat, hi havia un quadra-
det, diferent dels altres, que no tenia 
vidre, perquè era pròpiament una pin
tura. M'hi vaig acostar amb el llum i 
llavors ho vaig entendre menys. Era 
un quadradet de pam i mig de llarg, i 
podia ben anar. Ja era una mica es
borrat del temps i representava una 
noieta jove, vestida a tall de pagès, 
sense res al cap, amb la clenxa esbu-
Uada, corrent pel mig d'un bosc amb 
aires de perseguir una flor que l'ai
gua d'un torrent s'enduia, i guiant-la 
un raig de la lluna. Al peu de la pin
tura unes lletres també pintades que 
deien: La flor de la mitja nit. 

—Noi!—vaig cridar—Voldria que 
m'expliquessis aquest misteri. 

I, abastant aquella tela, la hi vaig 
portar a la seva espona. 

—Ah!... féu ell, acabant amb tota 
pausa un gros badall i no obrïnt-se-li 
ja quasi els ulls.—Home, és el que diu 
aquí mateix: és la flor de la mitja nit. 

—I bé, què és? 
—Es. . . T'ho contaré demà. 
Aquella nit la vaig passar tota amb 

un son. Mes tan bon punt per les es
cletxes dels porticons varen entrar 
quatre brins de llum, ja vaig estar des
pert altra vegada, i amb els ulls vaig 
buscar la pintura estranya. Sense 
adonar-me'n, feia fressa per despertar 
l'altre, frisós per saber aquella his
tòria. 

Quan es va despertar, el vaig aga
far pel meu compte, i abans que no 

ens vinguessin a destorbar els com
panys, que ben prop nostre dormien, 
heus aquí poc més o menys el que 
contà: 

II 

En el temps que aquell bon pagès, 
ara ja ben vell, que tan galant arriba
da ens havia fet la vigília, era el vai
let gran d'aquella casa, entre altres 
germans i germanes hi havia una noia 
que li deien la Roser, que diu que era 
més fina que tota la germanada, i tota 
blanca i delicadeta, potser perquè la 
senyora mateixa de la Tayada li havia 
dat mamar una pila de temps, i tot so
vint se l'emportava a Vich a passar 
temporades a casa seva, i allà la feia 
jugar i anar a passeig amb les seves 
nenes, i de més a més, en comptes de 
blat de moro i cols, li donaven com n 
elles un pa ben blanc, i escudella de 
carn de llana. Fos el que fos, ella pu
java que no semblava filla dels maso
vers, tan maca, tan rossa, tan ben en
raonada, i tan ben entesa en llibres 
d'història i en les habilitats de fer 
flors i de brodar. 

Doncs bé; llavors no sé quina guer
ra s'hi havia, que en aquests camins 
era un tragí acabat de tropes amunt 
i avall, i en aquestes masoveries mai 
deixaven els llits en vaga tota mena 
d'allotjats, oficials i rasos. I es va es
devenir que un d'aquells militars, molt 
jove, molt eixerit i molt xerraire, es 
féu entrant de la casa i ben amic de la 
família, sobretot de la Roser; que diu 
que era la que més l'entenia en les 
seves converses i en les seves ronda
lles de guerra i de festeig. 

Un diumenge a la vetllada escatien 
en la llar de foc la Roser i el senyor 
oficial, davant dels seus germans que 
hi badaven un pam de boca, tots els 
significats que tenien les herbes i les 
flors. Va venir sobre d'un esqueix de 
marduix que la noia tenia als dits, i 
l'oficial l'hi demanava. 
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—Oh!, no senyor—deia ella—que 
del marduix l'amor ne fuig. 

—Oh! però si el marduix és escap
çat, l'amor hi ha tornat—va dir-hi la 
noia gran, bestraient a la conversa, tot 
remenant el gran perol que penjava 
dels calamàstees. 

I afegí el bordegàs xic: 
—Bé, si vols que l'amor et prenga, 

dóna-li un brot d'orenga. 
Mentre el simpàtic hoste es feia te

nir amb un botó daurat de la levita 
aquest brotet d'olorós marduix, agraïa 
a la noia la finesa amb una mirada 
alegre que era una temptació refinada. 
I llavors varen sortir les virtuts mera
velloses de la rosa de Jericó, dels cla
vells de sang i aigua, de! lliri blau, 
del donzell, la sensitiva, el botó de 
Sant Joan, i altres i altres que haurien 
pogut fer un llibre de promeses i re
cords, de tristeses i desenganys, i de 
tot el que pensen i diuen i esperen i 
pateixen les noies i els minyons ena
morats. 

—I encara n'hi ha una altra—feia 
ella—que no l'hem dita, i de segur 
que no la saben; i és la que més esti
ma els cors que més pateixen. 

—La rosa vera? 
—El pensament de bosc? 
—No, no; no la coneixen, perquè 

no l'han vista mai; perquè a l'hora 
que s'obre ningú no la busca, i, quan 
la busquen, ja no hi és. Viu un instant. 
I en el seu ventall miraculós, d'un co
lor que no se sap, perquè res més no 
té el color d'ella, ensenya de pressa, 
de pressa, com la claror d'un llampec, 
un cel de felicitat o un abisme de llà
grimes al qui té la sort i la valentia 
de copsar-la en el seu punt i hora. 

—Com es diu? Com és? Quan es 
bada? 

—Es la flor de la mitja nit. Neda 
per sobre l'aigua en les nits de lluna; 
al punt de les dotze hores esberla la 
seva capsa. Quan la darrera campana
da s'esvaeix en l'aire ja es clou altra 
vegada, i s'enfonsa en el corrent del 
rec, que la portava, tanca per sempre 

les fulles delicades que semblen un 
retall de claror de lluna mullat en el 
blau de l'aigua. Aquell que la veu, sí 
pot haver-la, ja té la sort segura, si
gui quin sigui el somni del seu cor. 
Si s'esmuny dels seus dits i no pot ha
ver-la... adéu per sempre més les se
ves esperances! 

—Ai, quina flor més trista! va ex
clamar la Roser, tota pertorbada, tota 
descolorida i sense gosar mirar-se 
l'alegre historiador de les flors. 

I digui, també, quina flor més ama
ble i bonica!—va fer ell—i no se m'es
panti tan aviat, que vostè no té pas 
d'anar a collir al cor de la nit la bona
ventura del seu destí, prou ditxós i 
rialler a parer de tothom qui té la 
felicitat de conèixer-la... 

—Sí, prou!... Qui sap què m'ha de 
passar! 

—Què vol que li passés que no si
gui venturós i agradable, dona ? I, si 
m'apura, em desdiré d'haver-li ense
nyat aquesta flor de la mitja nit. 

A l'endemà d'aquella vetllada, s'ha-' 
gueren de concentrar a Vich les for-; 

ces de tots aquells pobles. Segons 
l'oficial de la Tayada, era cosa no més 
d'una revista que devia voler passar 
el general, i l'endemà passat ja torna
ria a veure'ls. I, trempat i alegre, en
caixà amb tota aquella bona gent, 
amb els homes i amb les noies i, rient 
i bromejant, totes les deixà encanta
des com sempre, i de més a més, enfi
lades a un marge prop de la casa per 
veure'l una miqueta més i saludar-lo 
un altre cop amb els mocadors. Tan 
galant i tan airós com se'n baixava a 
la Plana! 

Diu que el matxo té un pensament 
i el traginer un altre. Així les supo
sicions de les noies de la Tayada " 
del seu festós allotjat no varen anar 
pel mateix camí que les ordres que re
bé la tropa aquella mateixa nit. L'en
demà, encara no era una hora ni al
tra, un estol immens negrejava pels 
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costats d'una serra que a uns tres 
quarts de la Tayada s'aixeca entre el 
Pla de Vich i les afraus de la Munta
nya, i només arribava a les finestres, 
on corregueren tots els nois i les noies, 
el brill enlluernador de les armes to
cades pel primer raig de sol. 

La Roser, l'hagueren de treure les 
altres, com si els braços se li hagues
sin encastat a l'empit del finestral. 

Al cap de tres dies, corregué la veu 
que hi havia hagut tan bell foc per la 
banda de Ripoll, amb qui sap els 
morts i ferits que hi havien quedat 
estesos, tant dels uns com dels altres. 
Aquella notícia glaçà els esperits a 
la pobre de la Roser, que ni esma va 
tenir per fer preguntes, ni esbravar-
se fent-ne conversa durant tot el dia, 
com els altres de la casa que aixeca
ren ells amb ells i amb les masoveries 
del veïnat un munt de castells en l'aire 
de les coses de la guerra i dels cone
guts que tenien a la batalla. Ella, ben 
al contrari, llevat de les hores de 
l'àpat, que gairebé no menjava res, 
durant tot el dia va estar-se a la cam
bra amb l'excusa d'endreçar-se _la cai
xa de la seva roba, sola, capficada i 
no podent aturar de tant en tant algun 
gemec i alguna llàgrima. 

Quan se vingué al vespre l'hora 
d'anar al llit, donà com cada dia, a 
tothom la bona nit i bona hora. Dor
mia amb una de les seves germanes, 
i abans de despullar-se, digueren el a 
Déu rríencoman. Aquell dia, ella hi 
afegí l'oració de Sant Antoni, aquella 
oració tan llarga que solen dir alguns 
pobres per la caritat d'un quarto, asse
guts el pedrís dels portals. En ésser a 
mig lloc, l'altra pobre ja dormia, i 
ella, bona i agenollada davant d'un 
Sant Josep que tenia en una estampa 
tota voltada de randes de flors sobre 
una taula, cop d'oracions i Parenos
tres, amb tota la fe del seu cor, amb 
tot el deliri de la seva imaginació ava-
lotada. Després, molt tard, va apagar 
el llum, i anà per tancar els finestrons. 
Mes no els va tancar, sinó que va 

obrir-los encara més, i restà tota quie
ta, mirant als camps, al bosc, al cel 
que lluïa davant d'ella. Als peus tenia 
la quintana amb els blats a punt de 
granar, gronxats com un llac d'aigües 
verdoses per l'aire de la nit que no 
feia cap remor, com les ombres i els 
follets que no toquen en terra. Més 
enllà l'espessor del bosc, tota una ne-
greior d'arbres, d'intrincades alzines i 
roures, muts, quiets i espessos, amb 
grosses siluetes que formaven figures 
estranyes i gegantines, i caus de 
monstres, i muntanyes de fosca. No es 
veia el torrent, mes ella sentia caure 
la seva aigua mansa pels salts de les 
pedres allà dins d'aquell bosc, lluny... 
I sentia el xisclet planyi vol del duc i 
la xibeca, de les reinetes i tòtils i 
aquests petits sorolls li ferien els sen
tits com planys afogats, sospirs d'al
gú que pateix, d'algú que es mor. 

De sobte, aquella negror de la nit 
s'alegrà tota ella i s'aclarí com per 
miracle. Veié el prat verd, els camps 
rossos, destriats els camins, i s'il·lumi
nà la seva cambra. Era la lluna que 
sortia d'un cap de serra vessant a tot 
arreu els seus raigs de blau i argent. 
I un amagat rossinyolet es posà a can
tar en mig d'aquella quietud solemne, 
i el seu cant deixondí la minyoneta, 
com si la despertés d'un somni. 

Va tancar de pressa els finestrons i 
corregué davant el quadro de Sant Jo
sep. La petonejà tot llagrimejant, es 
persigna tres cops, i eixí de la cambra 
de puntetes, aturant-se el respir. Saltà 
l'escala i, passant per les corts del 
bestiar, va obrir una porta que donava 
a l'hort. La tornà a justar, va traves
sar una tàpia baixa, i, apretant-se el 
pit perquè no li escapés el cor, fugi 
amb una correguda cap a les negroses 
ombres de la roureda. 

Quan ella hi arribava, totes les co
pes dels arbres, sacsejades per una 
sobtada ventarulla, llançaren llargues 
i fortes remors, com un concert salvat
ge, per donar-li grans mercès de la se
va vinguda. I corregué per dintre de 
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l'espessor de troncs i de branques, de 
plançons i de rebrolls, com les perdius 
que hi nien, com els conillets que hi 
salten. Corria dret al torrent sense es
pantar-se, sense errar-se de camí, men
tre les ventades creixien i creixia la 
feréstega rebugada d'aquella mar de 
fulles. Estols de bromes negres tapa
ven ara i adés, com vols d'aligots fan
tàstics, la claror que la guiava, el vent 
se li emportava el vestit i els cabells, 
i tan bon punt un raig de lluna la ves
tia tota, com l'ombra l'amagava. Qui 
l'hagués vista l'hauria presa per una 
boja, per una esperitada, o per una 
ànima en pena. Ben aviat va atrapar el 
manyac torrent que entre saules i ave
llaners silvestres s'escorria. 

En l'estret camí que el vorejava va 
començar l'afadigada Roser d'anar poc 
a poc. Per sota cobricel de branques, 
que amb les mans havia de retirar, 
tenint-se de fer endarrera els cabells 
que li queien per la cara, lluitant amb 
el vent de temporal que li lligava els 
passos, doblava el cap i amb la vista 
escorcollava l'aigua, com un avar que 
cerqués el seu tresor, o com un àngel 
que Déu hagués enviat a salvar una 
ànima esgarriada per aquelles sole
dats. Algun que altre ocell de nit la 
tocava amb les seves totxes ales, al
guna que altra cucota estranya, al
çant-se al seu pas, es tirava al xórrec, 
i algun que altre tro, rodolant sobre la 
seva testa i avisant que el temporal 
venia, li estrenyia el cor i l'espantava. 
Deien els seus llavis una oració curta 
i tornava ardida a requessejar els mo
viments de l'aigua. 

Pujava camí amunt, cansada, pan-
tejant, malalts els peus d'ensopegar 
amb les pedres, amb les arrels i amb 
les bonyegudes soques, l'ànima febro-
sa i la cara esgrogueïda. Era en un 
lloc on el rec feia una petita bassa. 
L'aigua quieta brillava de tant en tant 
en la negror de la nit quan les bromes 
hi deixaven caure un raig de llum. La 
noia s'abocà a mirar-la com si veiés 
a dins la seva imatge, i anava a tirar 

endavant quan sentí d'un rellotge lluny 
la primera batallada de les dotze ho
res. Una esgarrifança de fred la seguí 
tota. Ve;é del mig de l'aigua sortir un 
ram d'estranyes fulles. Veié en mig 
de les fulles esbadellar-se una flor 
d'un color de cel, que encantava la 
vista, i enamorava l'esperit. Les hores 
anaven caient. S'avança amb una re
volada per collir-la. Un còdol li fa de 
passera. Hi posa el peu... Ja la tin
drà de seguida! Quan va tocar la cam
panada darrera, abans que els seus 
dits hi arribessin, li passà per davant 
dels ulls un ocellet d'ales blanques, 
bonic i transparent com una broma pe
tita, lleugera, ondulant; i de pressa, 
de pressa se'n portà amb son vol la 
flor de l'aigua, amunt, amunt, i amb 
un santiamén se l'engolí la nit. I en 
aquell mateix instant s'amagà la lluna. 
I la cara de la flor, encara fent llume
netes als seus ulls, com si la veiés 
fugir amunt, en l'aire, en l'aire, en mig 
d'aquella horrible foscor, ií feia veure 
una persona que se la mirava, agonit 
zant... l'enamorat del seu cor que 
aclucava els seus ulls i que es moria! 
Un llamp enlluernà els espais, i un tro 
somogué tota aquella fondalada. 

Amb la claror dels llampecs el ma
sover i els mossos de la l ayada tro
baren la Roser estesa sota els verns 
amb els peus en el torrent i presa d'un 
fred desmai que els la féu prendre per 
morta. 

Quan l'endemà al matí tomà als sen
tits, voltada de tothom en la seva 
cambra, i la seva mare, desfeta en 
plors, abraçant-la i petonejant-la, va 
preguntar-li per què se n'havia anat 
amb aquell temps i aquella hora, amb 
una veu com de tomba ella li respon
gué, mirant al cel, com veient encara 
l'espectre que duia gravat al cor: 

—Ai mare! he anat a buscar la flor 
de la mitja nit!. 

, MARTÍ GENÍS I AGUILAR. 



E L B O R I N O T . - 9 . 

L'HUMOR QUE TENIEN 

Més o menys ben pescut, més o 
menys panxa-prim, d'humor n'hi ha 
hagut sempre. Ara, és curiós de veure 
amb quins noms enfocaven l'humor, 
abans, com pot contemplar-se en El 
Cucurucho la Paparina, periòdic que 
començà de publicar-se à Barcelon • 
el dia 22 d'agost de l'any 1869. Ta-
many de 42 X 30'2. Consta de 4 pà
gines. Val quatre "quartos". Es satí
ric anticlero. Duu una secció de "cu-
curuchitos". La darrera pàgina va ple
na de ninots al·lusius a personatges de 
temporada. Administració: carrer dï 
la Palla, 8, entresol. Tipografia d'Oli
veres. (Col·lecció Perayre). 

Josep Caruer 
Diumenge vinent, dia 23, serà cele

brat un altre dels "Concerts blaus", 
dels poetes i els músics. La figura cen
tral d'aquesta notable festa serà En 
Josep Carner, qui passa uns dies a 
Barcelona. 

La personalitat del vates—al qual 
no calen les crosses dels adjectius ni 
de les "reclames" gazetilleres a través 
de la premsa estrangera: Oh, diverti
da simulació, que ens plau i que dea 
fer riure a En Josep Pla—durà a la 
festa literàrio-musical aquella alenada 
d'alt esperit, donarà aquell dring d'or 
que tenen les seves peces immarces-
cibles. 

Les dues sessions dels poetes i els 
músics fins ara celebrades han estat 
dos èxits. Tenim la més gran satisfac
ció a dir-ho. 

No cal dir que la de diumenge vi
nent serà una glòria. 

Vera Sergine 
Ha donat unes quantes representa

cions al Teatre Novetats aquesta no-
tabilíssima actriu. Mereix tots els elo
gis el senyor Canals, empresari del 
nostre teatre, per la realització d'a
questes aportacions artístiques a la 
nostra escena. No es pot negar que 
l'aparició d'aquestes figures—com, ntí 
fa gaire, la d'Emma Gramàtica—a les 
nostres taules, ultra la fruïció que per 
a nosaltres representa el seu art, re
porten encara l'avantatge d'un alliço
nament. Es tracta de veritables mo
dels d'escola, dels quals els nostres 
actors, sobretot, en aquest cas, les nos
tres actrius poden i deuen aprendre. 

No serà així? 
Volem creure que llur alta exem

plaritat serà efectiva. 
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SAFAREIG 

O H , L'ESPORT/ 

L'esport, sobretot el dels peus, diu 
que té tants adherents i tants entus-
siastes; però té també els qui se'n ri
fen; com, per exemple, veiem en Sa
fareig deportiu, tamany de 28'2 X 21, 
periòdic setmanal de Barcelona. Sor
tia els dimecres; aparegué l'any 1925 
(ens sembla; el primer número que te
nim a la vista no duu data!). Consta 
de 16 pàgines. Preu: 15 cèntims. Duu 
nombrosos dibuixos caricatures; hi 
predomina En "Gripau". Seccions: 
bugada setmanal, guitzes, bufes, dra-
pets al sol. Impremta Layetana. car
rer Baix de Sant Pere, 9, Barcelona. 
(Col. Perayre). 

l l ibres & l le tres 
—L'Editorial Barcino publica la 

tercera edició del "Diccionari ortogrà
fic abreujat" de Pompeu Fabra, ex
haurides les dues edicions precedents, 
de llarg tiratge. En deu mesos, aquest 
llibret, doncs, assoleix tres edicions. 
El fet és prou significatiu, demostra 
com el nostre públic estima i estudia. 

—Ha estat objecte de molts comen
taris la resposta o rèplica de Ventura 
Gassol, apareguda a "La Veu de Ca
talunya", edicions de diumenge (dia 
16) matí i de dilluns (dia 17) vespre, 
a un article de Josep Maria de Sa-
garra, aparegut fa uns mesos a "La 
Publicitat", sobre unes apreciacions 
emeses en un interviu a la mateixa 
"Veu" per En Gassol, pertocant el 
teatre poètic, i singularment la posició 
d'En Sagarra dins d'aquest aspecte. 

—Ha sortit un número extraordi
nari de "Ciutat", de Manresa. Es una 
cosa notable i pulquèrrima. Tot el 
que hom farà per aguantar una pu
blicació d'aquesta qualitat serà beneït. 

—Ha sortit "La Nova Revista", 
ideada, creada i dirigida per Josep 
M. Junoy amb una fortitud d'"élan" 
tota admirable. Es un bell primer nú
mero, que fa honor a una literatura. 

—Ha sortit un altre fascicle de 
"Revista de Poesia". 

—Ha sortit també el primer núme
ro d'"El Bon Pastor", exquisida revis
ta especialment dedicada al ministeri 
sacerdotal. 

—Ha sortit un interessant llibre de 
l'Apel·les Mestres, titulat "Volves mu
sicals", recull d'anècdotes i records, 
amb diferents croquis dibuixats pel 
mateix autor. Llibreria de Salvador 
Bonavia, Barcelona, 1927. 

—Ha sortit el vol. II de les "Obres 
Completes" de Marian Aguiló, publi
cació de la "Il·lustració Catalana". 

—Ha sortit el primer volum de la 
"Biblioteca Horitzons". Es "La Cate
dral i l'Església", col·lecció del que so-



bre la castedat escriví el doctor Torras 
i Bages. Recopilació i notes del P. Jo
sep Pijoan, S. J. (1927). Pròleg de 
Manuel Vergés, S. J. 

—Ha sortit "La Font de Penya fal-
conera" proses de Joaquim Buigas. 

—Ha sortit el primer volum de la 
"Biblioteca Popular Il·lustrada". El 
formen "L'Associació dels homes ro
jos" i altres narracions de Canan 
Doyle. 

—Maria Roig Verdaguer ha publi
cat un volum de poesies, amb el títol: 
"del cor i de la pensa". 

—Sortí el poema "Maria del Car
me" de J. Puig i Bosch, amb un pròleg 
de Ferran Agulló. 

—La novel·la de Joan Puig i Ferre
ter "Servitud", ha estat publicada er 
castellà, traduïda per Fe'ip Alaiz. 

—Ha sortit una altra revista: "Do
na Gentil". 

FANTASIES 
Una bella nit d'estiu que embadalia 

el cel estrellat m'estava contemplant 

i deixant córrer ma folla fantasia 

vaig dir-me sospirant: 

Per què hi ha d'haver, per què, tant de 

[misteri 
que no pot ni podrà mai l'home esbrinar? 

Què hi deu haver més enllà d'aquest Imperi? 

I encara més enllà? 

I volent esbrinar on finen les estrelles 

seguia amb l i pensa escorcollant l'espai: 

vaig divisar-ne de noves i més belles, 

nse acabar mai. 

I quan més distret estava en ma follia 

me semblà sentir una veu que em deia aixi: 

—Dorm. encara, dorm. que prou te vindrà el 

que hauràs de deixondir.— [dia 

J. M. M I R I Á ROMANÍ 
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LO PLA DE BABES. 
BUTLLETÍ QUE KUSUklKNT PUBLC* l' HSSXUK» 

or AomcifL,Toita U L rA*TTT DE MARÀWA 

V J , | 1U1> -S?*™ 

LA PAGESIA 

També la pagesia és culta, i sovint 

molt culta, a desgrat del to despectiu 

amb què, de vegades, tan injustament 

és pronunciat el mot de "pagès". N'és 

un exemple Lo Pla de Bages, periòdic 

aparegut a Manresa l'any 1883, but

lletí mensual, de 4 pàgines, de 29 X 

21. Preus: als associats, gratis; per 

als no associats. 25 cèntims. Redacció 

i Administració, carrer de Sant Mi

quel, 12, primer, Manresa. Impremta 

de Lluís Roca, c. Sant Miquel, 15, 

Manresa. (Col. Perayre). 
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Les paradoxes 
del comunisme 

i i 

A*ui farem ressaltar sa»b paraules just*» i preu teramants, 
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PREMSA ANTICOMUNISTA 

Com tingueren ressò ací les campa

nyes comunistes, respongueren les an

ticomunistes; com podeu veure en 

l'adjunt facsímil de L'Ideal, tamany 

de 21 X 18, portantveu de la Congre

gació de la Immaculada i Sant Lluís 

Gonçaga i l'Esbarjo Catequístic de 

Horta, aparegut l'any 1925. Mensual 

de 16 pàgines, comptades cobertes i 

tot, amb un dibuix. Es ben presenta-

det i bastant nodrit. Redacció i Admi

nistració: Carrer de la Rectoria, 5, 7 

i 9. Impremta Omega, Ampla, 53, Bar

celona. (Col. Perayre). 

Llanterna estrambòtica 
UNA TRISTA APOTEOSI 

En el barri on viu en Pauet és fes
ta major; però no us cregueu pas que 
sigui una d'aquestes com n'hi ha mol
tes; no senyor, no: que us consti que 
és una festa major amb tots els ets i 
uts. Tantes i tantes vegades ens ho ha 
esmentat en Pauet que a l'últim ja co
mencem de creure'ns-el. Doncs, l'ani
rem a veure. 

Arribem en el barri d'en Pauet. 
Veiem un carrer guarnit on es fa ball; 
després trobem un envelat, trèiem el 
nas per una escletxa i veiem que està 
ple de gom a gom. Ara som a les 
atraccions, llegim en una barraca 
aquest títol "Gran S2lón de tiro", ens 
hi atansem i veiem un bon senyor que 
demana per tirar; un cop té l'arma 
(?), es posa a apuntar curosament, 
però l'individu que li acaba de donar 
l'arma li fa tot tocant-lo per l'espat
lla: No cal pas que es molesti, el se
nyor, apuntant tan bé; car la bala 
surt, volta, volta i va a parar allí on 
li escau. Anem revisant les atraccions; 
però no les esmentarem totes perquè 
fóra massa llarg, caballitos, trapecios. 
grans museus, grans salons de tiro, 
etc., etc. Tampoc hi manquen les bar
raques de churros que exhalen una 
bafarada d'oli ordinari que irrita la 
gola de cent metres de distància; tam
bé hi veiem una barraqueta on venej, 
sucre, no sé de quina faisó preparat, 
que porta un rètol que diu així, tex
tualment: "The flook kcandi". 

Com que no ens hem divertit pas 
del tot, cerquem una apoteosi que ens 
diverteixi un xic i ens faci oblidar l'a
vorriment passat i així evitarem un 
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disgust a en Pauet havent-li de co
municar que no ens ha divertit la fes
ta major del seu barri. No triguem 
gaire estona a veure'l: uns caballitos 
d'aquests que van penjats ens atreu 
l'atenció, millor el que ens atreu l'a
tenció són unes donetes que hi pugen 
i que són d'allò més simpàtiques. Ca
lla, calla, aquí hi ha en perspectiva 
un bonic espectacle; això volta no? 
doncs vol dir que ens divertirem! 

Efectivament, tal com hem previst, 
l'espectacle és agradós, divertit, en
grescador... però, oh, dissort!, nosal
tres embadalits contemplant les boni
ques minyonetes que van passant de 
pressa, de pressa, per damunt nostre, 
oblidem que el voltar mareja, i vet 
aquí que una d'elles s'està marejant 
de mala manera fins a obligar-la a 
buidar i'estòmac... i no us dic res, 
obriu paraigües! 

En Pauet ens pregunta com ens va 
provar la visita al seu barri i nosal
tres amb molt de sentiment i ensems 
amb un xic de ràbia li contestem: El 
començament molt avorrit i el final... 
molt dramàtic! 

J. M. MIRIÀ R. 
20-10-1926. 

B E L L O P U S C L E 
Ha estat publicat el volum I de la 

"Biblioteca de Turisme" de l'Atracci-. 
de Forasters. Es dedicat a Girona i 
és editat exquisidament, formant un 
fullet, profusament il·lustrat, que dó
na to i es pot fer envejar per la se
va presentació. 

El text d'aquesta monografia és de
gut a la ploma de Carles Rahola, nom 
prou conegut per caler dir que és ur>. 
text de garantia. 

Fa de bon saludar l'aparició de tre
balls aixi que contribueixen a expan
dir el coneixement de les nostres ciu
tats belles. 

reilOWC» MTMCO ï LITOUW. 

ELS TOROS 

Una de les proves de l'afició als 
toros és el fet d'aquest curiós perio 
dic: Los Rehiletes, tamany de 34 X 
25; de caràcter bromista aparegut a 
Barcelona el dia 1 de setembre de 
1850. Consta de 8 pàgines. Sortia els 
diumenges. Redacció a la mateixa im
premta i llibreria. Preus: 4 rals "ve
llo" a Barcelona; 5 rals, fora de Bar
celona. Impremta J. Tauló, c. Tapine-
ria, Barcelona. (Col. Perayre). 

"Mi i i i l i ^ * ^ 
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C E N T R A L I S M E B A R C E L O N Í 
Sobretot ens ha impressionat dolo

rosament, al llarg de l'enquesta, els 
persistents planys i acusacions contra 
el centralisme barceloní i contra el 
caràcter absorbent de Barcelona. 
Aquests planys i acusacions els hem 
vist en els escrits d'homes joves, àd
huc en molts de la generació novíssi-
ma, que tenen, d'altra banda, un ple 
sentiment autòcton. Tan combatut 
com ha estat aquest prejudici! Tant 
que nosaltres mateixos l'hem comba
tut, nosaltres que no som barcelonins 
i que no sentim—ho confessem Ueial-
ment—el barcelonisme típic. 

Aquesta posició recelosa o queixo-
sa—diguem-ho—no és pas general, ni 
tan sols predominant. Però és encara 
més freqüent del que esperàvem. Di
guem també que alguns dels qui han 
respost, han combatut coratjosament 
les tendències acusatòries i planyívo-
les. Són remarcables, en aquest caire, 
les contestes de Joan Mates, de Saba
dell, i de Salvador Ventosa, de Tar
ragona. 

Nosaltres no creiem en el centralis
me barceloní, ni en el caràcter absor
bent de Barcelona. Hem reflexionat 
moltes vegades, llargament, -sobre les 
afirmacions dels qui presenten el cap 
i casal de Catalunya com el xuclador 
i l'abassegador de les energies del 
Principat. Mai no hem pogut donar-
los la raó. Els greuges invocats ens 
han oemblat sempre, o bé fets inevi
tables en el desenrotllament de l'ur
banisme contemporani o bé malente
sos nascuts d'un defecte d'informa
ció o de clarividència. Barcelona no 
s'ha caracteritzat mai pel seu esperit 

d'absorció o de centralisme. Tot allò 
que hom pugui retreure-li en aquest 
sentit, quedarà molt per dessota d'allò 
que hom pot retreure a altres ciutats 
que s'han trobat en una situació anà
loga. 

Barcelona, en el curs de la història, 
ha pecat molt més per mancança d'am
bició, per modèstia, per laxitud, que 
no pas per afany d'agavellar, absor
bir o centralitzar. ¿No hem vist, fa 
poc temps, com una assenyalada per
sonalitat del nostre món intel·lectual— 
que tampoc és nadiua de Barcelona—• 
ha acusat el cap i casal de Catalunya 
per no haver-se sabut imposar hege
mònicament, per no haver fet sentir el 
seu pes preponderant? Nosaltres no 
sabríem adherir-nos del tot a les opi
nions de l'eminent escriptor al·ludit. 
Però no podem negar que hi ha una 
gran part de raó en la seva tesi. En 
tot cas, hi ha molta més raó que en 
la tesi dels qui parlen i malparlen del 
centralisme barceloní. 

Cap i Casal de Catalunya ha estat 
i és Barcelona. Cap i casal: no pas 
senybra i majora. Mai no ha estat ca
pitalitat burocràtica, ni directora fèr
ria. Mai no ha dictat la llei a la terra 
de Catalunya. Té les prerrogatives 
que naturalment li pertoquen, i potser 
no totes; però no n'abusa. Barcelona 
ha estat més tímida que agosarada. 
Ha tingut més miraments que volun
tat. Ha estat, per als altres, més ge
nerosa que gasiva. Ha odiat poc, 1 
l'han odiada molt. 

ANTONI ROVIRA I VIRGILI 

(De la "Revista de Catalunya", núm. 
30, desembre de 1926). 

i a iP . ALTÉS. 



PELS BELLS CARRERS DE M ClflTftT 
Pintura i Decoració 

FRANCESC FERRER. Aragó, 193 
PINTURA DECORATiVA.-Papers pintats. 
Rètols.— Viladomat, 52.-Barcelona. 
. . PINTURA de Cotxes i Autos 

Joan Mir.—Villarroel , 126 
Tallers Castellanas. Escultura re-
ligiosa. —Balmes, 123. T . 2318 G. 
Ferros artístics, especialitat amb 
els encàrrecs. JOSEP F L Ó . Aragó 277 
Tenyits, rentats i aprestos. C . de 
Cent , 319. (Ssal., E . Granados 64) 
TINTORERIA CATALONIA. Tenyits i 

rentats econòmics. Aragó, 339 
Tenyits electre-quimics i rentats 

en sec.—E. Granados , 141 
Bicicletes, Motors, Export 

J . BENEDIT. Aragó, 270 

Electricitat. CARLES ROSELL 
Calabria , 95. Telèfon 1592 H . 

Instalacions, aigua, gas, electricitat 
i reparacions. G. TOMÀS Tal le rs 76 
Electricitat i Lamp. MARCELÍ ROVIRA 

Plassa P i , núm. 2.-Barcelona. 
Fàbr ica de Lampares Elèct r iques 
ALFONSO MANES.-Vil larroel , 173 bis 
Instalacions i reparacions elèctri-
ques.—Roselló, 207. Telèf. 2989 G. 
Esmolet i paraiguer, afinació de 
tota mena de tall. Bruch, núm. 71. 

P A T E N T S I M A R Q U E S 
A. PASQUAL.—C. de Cent, 304, pral . 

Ll ibres , els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

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

L A FIRA DEL BOSCH. — Joguines. 
Rambla del Pra t , 2. - Barcelona, G. 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tal lers , 72. 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
P É R E Z i SÀBAT.—Fontanella, l i 
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Articles fotogràfics i ràdio 
V. CALDES ARTJS.—Salmerón, 140. 

Articles Viatge i Pell 
L A MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

Moneders, Carteres i Petaques (F.) 
R. Torres .—Plassa del P i 2.-Barna. 
Fàbr. Articles de pell i per a regal. 
Perfum. M. OLLER. Casanova, 117 

Cristal leria i Alumini 
CASA ACAR.—Ronda S. Antonio, 60. 
VIDRES, Cristalls plans. - T . Garc ia . 
Panadès , 1. Te l . 1166-G. — Barna. 

Ta l l e r d ' O P T I C A , J . PUIGORIOL. 
C a r r e r Muntaner , 56  

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
A . Hernández.—Rossel ló , 199. 

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
Compra-venda. — Menéndez P . 14 
E L K R I C . Acc. i nov. per a Auto , a 

preus reduïts .—Aragó, 201 
Recauxutatge Fort, el millor 

E. Granados, 85. Telèf. 2853 G . 

G A N I V E T E R I A R O C A 
Plaça del Pi , núm. 3 

BICICLETES I ACCESSORIS, nous i usats. 
C r e u Cuver ta (prop Calabria) 

REPARACIÓ I LLOGUER DE BICICLETES. 

J . Te ix idor .—Carrer Rocafort, 29 
L. RICART. Bicicletes, accessoris, 

major i detall.—Trafalgar, 41 
C A M I S E R I A del "Liceo" 

JOAN VALLVÉ.—Sant Pau , 3. 
Acadèmia Tal l i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral . 1.* 
Sastreria Guilemany, vestits i for
mes tots preus . P . Sol, 8, t. 1451-G 
Demaneu la faixa ÉLITE recomana
da pel cos mèdic.—Via Laietana, 54 
Venda ¿ORTOPEDIA i articles 
d'higiene maj. i <feí.-Provença, 195 
Pianos, ha rmòniums: venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

. . FRATERNUS. Agència de Negocis 
Plassa Catalunya, 3, 2.°, l . ' . -Barna. 



MOBLES FRADERA 

Fabricac ió pròpia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiptsiíió, Despiiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

F U l R I C l DE LLOHG1HiSSES 

li s i l l a r d i la nos t ra t e r r a 

TBLBPQNS 
H Sen d'L'raell, n. 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
H S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

Fabricac ió pròpia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiptsiíió, Despiiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

a 

F U l R I C l DE LLOHG1HiSSES 

li s i l l a r d i la nos t ra t e r r a 

TBLBPQNS 
H Sen d'L'raell, n. 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
H S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

Fabricac ió pròpia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiptsiíió, Despiiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

% . 

a 

F U l R I C l DE LLOHG1HiSSES 

li s i l l a r d i la nos t ra t e r r a 

TBLBPQNS 
H Sen d'L'raell, n. 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
H S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

Fabricac ió pròpia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiptsiíió, Despiiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

^ 

F U l R I C l DE LLOHG1HiSSES 

li s i l l a r d i la nos t ra t e r r a 

TBLBPQNS 
H Sen d'L'raell, n. 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
H S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

Fabricac ió pròpia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiptsiíió, Despiiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 

Pttritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

F U l R I C l DE LLOHG1HiSSES 

li s i l l a r d i la nos t ra t e r r a 

TBLBPQNS 
H Sen d'L'raell, n. 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
H S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novella 
contemporània 

«•» 

A TOTES 
LES 

LLIBRERIES 

Preu: 
?,3'50 ptes. 

TRICRO/^IAJ~AUTOTIPIA5 

LLÀTZER 
DE 

TORMES 
el clàssic de 
l'humor 

demaneu-lo 
a totes 

les llibreries. 

2 
Pessetes 

leelalltats «ELECTRO-WATT» Metalúrgiques 

F R A N C E S C B J E l · T Ü À Í S · 

Carrer Muntaner, 7.-Telèfon 964-A.-Barcelona 

Aparells pera llum a Vapors de Navegació i Mines. 
Cargols de tota classe. 

Decolletatge. — Peces especials. 

Rellotgeria PAHISSA. A d o b de re
llotges. Joies.—Mallorca, 330.-Barc. 

Caixes cabals des de 200 ptes. totes 
d'acer.-V. Marqui l ïó . Mallorca, 125 

ESTORAS i GARPETS coco.-Ll. Gibert. 
P . Urquinaona, 8. Te l . 713 • S. P . 

MOBLES (Fàbrica) .—T. Dalmau 
Plsssos i comptat.—Mallorca, 178 

MOBLES D'ART.—Decoració y res
tauració.—València, 281 

Mobles de tots preus 
Casa fundada en 1892.—Balmes, 70 

N I N E S . Manufactura . G r a n Assort i t 
Joaqu im Costa, 21 (antes Ponent) 

<v> / iïl 
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