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U N A S O R P R E S A ? 
Les notícies són com les essències: 

si no es conserven en flascons hermè
ticament tapats, s'escampen. Antiga
ment, quan la gent no avançava un 
peu fins no tenir ben assegurat l'altre, 
que no existien diaris que publiques
sin set edicions en vint-i-quatre hores, 
ni els taxis marcaven un mínim de se
tanta de promig, els homes eren més 
reflexius i, en parlar, ho feien amb 
aquell dolç aplom que no permetia de 
tornar una paraula enrera ni els calien 
notaris que els prenguessin acta dels 
trectes llurs. 

Era llavors que es fabricaven ada
gis, refranys, apotegmes : sentències 
que el temps ha conservat i tramès de 
generació en generació sense esbrava-
dures de cap mena. La sobrietat en 
el parlar era fermença de substància; 
es parlava com si diguéssim filosòfica
ment, àdhuc molts migcloïen els ulls 
i tenien exsangüe els llavis de tant com 
havien mesurat els mots abans d'en
gegar-los. 

En aquell temps, doncs, ja ho deien 
que "secret de u és segur, secret de 
dos es dubtós i secret de tres no hi 
ha res". Vegeu-ho si en tenien, de raó, 
aquells avis en parlar de les coses 
abans d'eixir al carrer. Suara hom diu 
que s'està preparant una sorpresa (?) 
pel vinent Carnaval. Una sorpresa (?) 
i ja es diu en què ha de consistir. Ja 
s'ha esbravat com les ampolles de ga
seosa que mai no tapen just. Adéu, 
encís! 

El públic ja s'impacienta per sor
prendre's (?) davant l'original com
parsa que pròximament pensa deam
bular pels carrers i places de Barcelo
na. Hom espera espeterrar-se davant 

una colla de gent originalment disfres
sada. Ja es té el comentari a punt, que 
és com si diguéssim la rebentada a la 
bestreta. 

Ens consta que la idea es perillosa, 
subversiva: figureu's que es vol fer 
sortir una nombrosa comitiva d'homes, 
dones i xicalla abillats amb la indu
mentària de vint-ï-cinc anys enrera, 
Els homes lluiran roba llisa, barret 
fort, plastró, capa i borseguins ne
gres: les dones faldes llargues fins 
arran de turmell, jaquetes de panyo 
cordades al coll, tannara i cara neta 
del dia; la xicalla anirà senzillament 
vestida amb una cosa o altra que els 
tapi les carns. 

Això es proposen exhibir una colla 
de ciutadans bromistes i audaciosos. 
Sort que la nova ha començat a cir
cular i és segur que les autoritats pro
curaran intervenir-hi per tal d'evitar 
un escàndol. No convé arriscar-se ju
gant amb foc arran del polvorí. On 
s'ha vist que, avui, que la higiene va 
imposant-se, surtin quatre despreocu
pats desenterrant modes i costums 
de.. . 25 anys enrera? Ja ens plauria 
de saber ço que es proposen, ço que 
pretenen, quina és la finalitat que en-
calcen? La moral! Va, va... 

La moralització dels costums té sols 
dos vehicles segurs per arribar a lloc: 
el cinema i la premsa gràfica de gran. 
circulació. Els analfabets que no sa
ben llegir i els super-analfabets que 
llegeixen i no èn capeixen res tenen el 
camí ben fressat per il·lustrar-se sense 
gaire esforç. La projecció i la premsa 
gràfica de major circulació, ja ho he 
dit i repetim-ho són els únics mitjans. 

Hom diu que al Japó prompte 
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s'acordarà el tancament d'escoles i 
universitats per tal de difondre la cul 
tura mitjançant els dos procediments 
esmentats que ja el poble nipó s'ha 
fet voluntàriament obligatori; ben en
tès que el cas dels japonesos és gene 
ral en els països de latituds més opo
sades car—com diu l'adagi—"a tot 
arreu tenen béc les oques" per bé que 
n'hi ha de diferents dimensions i for
mes; qui diu béc diu ventrell i, en 
qüestió de ventrells passa com en les 
modes, que cada poble se les fa i ca
da gust les tria. 

Ací estem com en un país de simis 
car no fem més que mallcopiar les ex
travagàncies d'altres indrets, passejant 
la nostra desimboltura amb aquella in
consciència que fa caure l'ànima als 
peus i regirar les tripes. 

Nosaltres si ens és permès de dir la 
nostra opinió, entenem que durant el 
Carnaval s'hauria d'obligar a vestir la 
gent en la forma ideada per la colla 
que vol exhibir-se amb indumentària 
castissa de principis del segle que vi
vim. Així podria establir-se el con
trast i, potser ens hi farien un tip de 
riure. No els sembla que, a voltes, es 
avantatjós que les notícies sorpre
nents (?) siguin descobertes abans 
d'hora ? 

FLENDI. 

LA VENJANÇA DE LES FLORS 

Al despertar de l'aurora 
d'un matí de primavera 
em passegí prop rivera 
que besa el riu a tothora. 
Vaig trobar-la falaguera. 
I esguardant ja a plena llum 
ple de flors, la més gemada 
veig, borroé, que he trepitjada: 
I ella així tan malaurada 
es venjà augmentant perfum. 

FRANCESC FONT MITJAVILA 
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GRESCA I PROPINA 

En feien i en donaven periòdics com 
Lo frare Mostén.—Tamany 31'8 X 
20'5. Periòdic sortit a Barcelona per 
primera vegada el dia 20 de març de 
1894. Es publicava els dies 10, 20 i 30 
de cada mes. De gresca. El dirigí l'Al-
bert Llanas. Redacció "a la punta de1 

dit de Colón", diu. Administració "a 
la punta del Tibidabo". "No s'adme-
ten subscripcions ni desafios". Preu. 
10_ cèntims. Consta de 4 pàgines. Hi 
veiem la signatura de Salvador Bona-
via. Regala va "sorpreses" (dins le 
sobres enganxats al periòdic), un sis
tema que ja va emprar l'altre periòdic 
de l'any 1886 "El 'Fraile Mostén". 
En feia vendre molts. Molts dels seus 
números eren sobre paper de color, 
vermellenc. En veiem fins al número 
26 (30 novembre 1894). Impremta Pu
jol i C , Tallers, 45. PERAYRE. 
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EL DIABLO ROJO 

EL DIABLE 

Ha inspirat moltes maies accions i 
també ha donat nom a mants periò
dics. Vegeu El diablo rojo.—Tamany 
de 43 X 30'5. Setmanari que comen
çà de sortir a Barcelona el dia 30 de 
març de 1873. Es diu successor de " La 
Correspondència del Diablo". ConstJ 
de 4 pàgines, amb un dibuix al·lusiu 
ocupant les dues pàgines centrals. Es 
"avançat", irreverent i tiri contra els 
carlins. S'anomena satíric il·lustrat, re
publicà, democràtic, federal, socialis
ta. Es publicava els diumenges. Re
dacció i administració a la litografia 
de Baudili Cau, carrer de Milans, 2. 
Preus: a Barcelona, un trimestre, 5 
rals; a fora, 7'50 rals. Número solt, 4 
i 5 quartos respectivament. Impremt1 

de J. Oliveres, Santa Madrona. 7. 

llibres k lletres 
—Ha sortit "L'electrocardiografia 

en el diagnòstic de les malalties del 
cor", pel Dr. Cristian Cortès; de "Mo
nografies" (VI vo!.). 

—Ha sortit "Dues novelles extraor
dinàries", de Francesc Giménez. 

—Ha sortit "La taverna d'en Ma-
llol", par C'ovis Eimeric (Edit. Men-
tora). 

—-Ha sortit "L'estudi general de 
Lleida", per Josep M. Roca, amb prò
leg de J. Franquesa i Gomis. 

—Ha sortit "De l'última collita", 
(novel·letes), d'Alexandre Font, amb 
prò'.eg de Lluís Via. Ambdues són de 
la "Ilustrado Catalana". 

—Ha sortit "Una ànima vençuda", 
novel·la de Domènec de Bellmunt; en 
el mateix volum, es publiquen tres 
contes. 

—Ha sortit la segona edició de 
"L'home ben educat", de Myself (Col-
¡eció Popular Barcino). 

—Ha sortit la primera sèrie d'" Art 
i Monuments de Catalunya", col·lecció 
de dibuixos a la ploma reproduint deu 
monuments, originals de Ramon Cos
ta. Pròleg i historials dels monuments 
per Josep Rodergas i Calmell. 

—Ha sortit "Amor Silenciosa", 
novel·la de Maria Teresa Vernet. 

—Ha sortit "Samuel", novel·la de 
J. Navarro Costabella (Biblioteca Ca-
talònia). 
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(Del llibre aldcari del Dr. Sardà i Salvany» 
de la Biblioteca Sabadellenca). 
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A S P E C T E S L I T E R A R I S 

LA M U N T A N Y A I EL M A R 
Catalunya ha de compartir el seu 

amor amb les coses de la muntanya i 
del mar. Mentre una meitat de la nos-' 
tra terra rep les alenades dels vents 
pirenencs, l'altra meitat s'oreja amb 
la marinada. En realitat, doncs, Ca
talunya no és ben bé ni marítima ni 
muntanyenca exclusivament; però una 
fusió del mar i la muntanya interve
nen en la plasmació del seu esperit 
ètnic, puix que el caràcter dels ca
talans, serè i fresc per bé que una 
mica roent de vegades, delata la in
fluència que els aires saludables deí 
terrer i de l'aigua exerceixen damunï 
de tots nosaltres. No recordem en 
aquest moment si fou el gran Unamu-
no qui ens qualificà de mediterranis; 
si per cas, el mot no pot ésser pas 
més just. Ho som àdhuc en el tem
perament, de mediterranis. 

Tan íntimament lligats estan a Ca
talunya, la muntanya i el mar, que 
sovint es confonen. Mireu, si no, la 
Costa Brava, el Mcntjuich, Garraf... 
A cada punt ens presenten braços de 
terra mar endins i, recíprocament, 
braços de mar dins la terra en un 
idil·li etern d'aigua i pedra que sem
bla, en molts indrets, com un festeig 
delitós dels elements. La comunica
ció de la muntanya amb el mar, la 
barreja d'uns aires amb els altres, fa 
que la nostra atmosfera esdevingui 
renovada constantment. Es clar que hi 
ha indrets de la nostra terra on el 
predomini d'un vent determinat s'ac
centua més, sobretot a l'Empordà ; 
però en general aquella mescolança 
reporta al nostre cel una serenor i una 
benignitat nobilíssimes. I tant com e! 
cel, diríeu que ens oreja l'esperit. 

La muntanya ha tingut entre nosal
tres els seus devots entusiastes com 
els ha tingut i els té e! mar. Tot un 
període de la nostra literatura respira 
un bleix assenyaladament munta

nyenc. Però a la muntanya va perju-
dicar-la, literàriament parlant, l'ex
cés de ruralisme. I cosa estranya: 
molta de gent que simpatitzaven amb 
la muntanya per la seva afinitat ru-
ralista, la desconeixien en absolut. A 
Catalunya es pot dii que. llevat de 
quatre excursionistes, els literats ape
nes han escalat les altes muntanyes. 
Això no els ha privat, però, de des-
criure-les amb cert entusiasme graciós. 
Per estimar dignament la muntanya, 
cal conèixer-la pam a pam. cal ha
ver-la sentida ondular seto les prò-> 
pies petjades. Qui no ha travessat els 
paratges pirenencs, vellutats d'avets 
o de boixos, no sap pas ben bé el que 
és la muntanya. 

El mar ja és més conegut. Són 
comptats els catalans que no han pas
sat algun istiu pels pobles de la cos
ta, que no han anat uns dies a Sit
ges o no han arribat fins als primers 
pobles de la Costa Brava. I més comp
tats encara, els que no han sortit pels 
afores del port barceloní, dins una 
petita barca. El mar ha tingut també, 
entre nosaltres, la seva literatura ca
racterística. Abundaren, adés, les 
marines, algunes de les quals—par
lem de les d'En Ruyra, naturalment— 
assoliren un èxit ben merescut. El 
poeta J. M. Lòpez-Picó ha cantat la 
nostra mar amb accents inoblidable?. 

Però, sense que això presuposi cap 
mena de preferències sistemàtiques, 
aconsellaríem a tots els nostres escrip
tors, als més afectes a la mar inclús. 
que no deixessin cada istiu d'ar.ar uns 
dies a muntanya, cap al Plreneu llei-
datà o gironí, on a més de respirar 
els aires forts i tallants que bufen 
per les collades o damunt els puigs, 
aprendrien moltes meravelles del nos
tre llenguatge, les quals, malgrat el 
temps, s'han mantingut verges de tota 
corrupció vel·leidosa. 

(De "El Pla de Bages"). 
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LA CAMPANA 
Aquesta cosa no sols serveix per 

actes importants, ans també per fer 
broma; com ho demostra La Cam
pana de la Unió. Tamany de 37'5 X 
26'7. Setmanari aparegut a Barcelona 
pel setembre de 1878. Rabiosament 
anticlerical i irreverent. Consta de 4 
pagines. Amb dibuixos. Es publicà en 
diferents tongades. Veiem la " 1 . " épo
ca" 13 números (28 novembre 1878) : 
"2. a época", canvi de capçalera, de 18 
de març 1880 a 8 juliol ÍS80, en què 
deixa de sortir, per haver-li imposat 
el tribunal especial d'impremta la pe
na de 25 setmanes de suspensió, per 
un article titulat "Los frares" en el 
número de 24 de juny. Al cap d'una 
setmana, dia 15 de juliol, surt amb 
el nom de "La Campana", amb les 
mateixes característiques. Torna a 
sortir el dia 25 de setembre (épo;a 
3.a), amb les mateixes característi
ques; en veiem fins al número de 9 

novembre 1880, núm. 37; advertim 
que des del número 34 es publica for
mant un sol periòdic (n'ocupa tres pa
gines de les quafre que té) amb el 
diari: "La Correspondencia Catala
na". Duu seccions de "Batalladas", 
"repics", "cuentos", etc. Preus: Es
panya, trimestre, 8 rals; número solt, 
2 quartos. Impremta de Llop i Sant-
pere, Carabassa, 17; des del núme
ro 4, imp. d'Oliveres, a càrrec d'A. Xu-
metra, Santa Madrona, 7, etc. 

PERAYRE. 

E l R I U 

Entre joncs de melangia, 
plenes de capvespre ombriu, 
processó de cada dia, 
passen les aigües del riu. 
De quines fonts regalades 
a la muntanya han brollat? 
Quin delit les ha cansades 
cenyint-les de soledat? 
Soledat, o roca dura 
a l'ocell i al tamariu! 
—L'ocell mor, la flor no dura— 
diuen les aigües del riu. 

I amb una angúnia que plora, 
esclaves, lentes se'n van. 
El riu és camí i alhora 
s'afadiga caminant. 
Com un pobrissó que vaga, 
tremolós, cercant caliu, 
prop del bosc que les amaga 
passen les aigües del riu. 
Vull oblidar l'amarguesa 
que munta del seu afany. 
I sota la posta encesa 
seran el meu viarany. 
Irà, lleugera, ma passa 
sobre el camí fugitiu. 
I en un cel de satalia 
hi haurà l'ocell que no mor 
i la flor que no es mustia 
vora les aigües del riu. 

TOMÀS GARCÉS (1). 

(1) Del llibre recent "El Somni". 

http://in.nr*


CATEDRAL DE VALENCIA: Sant Francesc de Borja CATEDRAL De VALENCIA: El portal dels Apòstols. 
impenitent, Per Goya. 

Pel volum cingue de la col·lecció Sant Jordi 

4 
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DIARIO DE LA MAÑANA 
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S B U N A U S . 

TRMESTRS. 

T>Jij.mei"os s u e l t o s £2 <3Ti«.rta» 

DOMINGO 23 MAYO 1869. 

( M B U M i 
j Domingo d« TriniJ*1 

SU. M-iri» Míjdílcu» I 

AFECCIONES METEBEOLÚCICAS 

FT 33 
,Lus oficinas de este periódico se han 

trasladado: calle de Guardia, 14, bajos. 

PARTES TELEGRÁFICOS PARTICILÀRES. 
Madrid 22.—Ha lido aceptada la dimisión d« Ájala, encargándote interina 

•tente de la cartera de Ultramar el ministro de Marina. 
Lorenza na j Figuerola vau i dejar sus puestos. Hablase de Madci para i*a-

lilnir al último. 

CI0MC1 LOCAL. 
Ayer dos italianos se apoderaron de algunos pañuelos de una tienda d« la 

calle de la Bajada de la Cárcel pifando luego las de Villa Diego; pero alguno* 
paisanos j dependiente» de latinada que 1 i aserraron echaron á correr tras 

La España.—Tamany de 37'5 X 25. 

Diari del matí aparegut a Barcelona 
el dia 3 de maig de 1845. Consta de 4 
pàgines. De to conservador, de dreta. 
Duu les diferents seccions de noticia • 
ri d'ací i de l'estranger, ultra els arti
cles "doctrinals" sobre tema polític. 
Preus: a Barcelona, un mes 10 rals 
"vellón"; fora 14 rals; estranger i Ul
tramar, trimestre 80 rals. Editor res
ponsable: Salvador Borras. Redacció 
i Administració: c. Amargos, 12, 2n. 
Impremta de Francesc Coma, carrer 
d'Amargós, 12, Barcelona. 

PERAYRE. 

AQUELLS NOMS 

El temps portava de posar noms 

com el de La razón, diari del matí, que 

començà a publicarse a Barcelona pel 

mes de maig de 1869. Tamany de 

21'3 X 15'7. Preus: Barcelona 6 quar-

tos a la setmana; a la resta d'Espanya, 

14 rais trimestre. Número solt, 2 quar 

tos. Publicava tres "calendaris": el 

romà, l'anglicà, el republicà. Tipogra 

fia d'Oliveres, oficines, Guàrdia, 14. 

PERAYRE. 
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% cssartf. P O M n i g O tt P E BOTIEMBME DE 188». • ú a - 1 . 

EL PALITROQUE. 
Sais toalM " o MI admiten 

. i - PEUODICO BIFIBLICAKO FEDERAL. „ — « > • 
< o a l · | « i CÍOBH pot DUM. 

17 Mano 1933. 

EL PALITHIX" E saluda fraleruimenie i ï ' 

abatis f ala ras com pineros 

lgaalatraU atiada i /-* JVusa par iu a r i la li to 
ar&pow to de llaurar i Ui lo bicho como se eneara-
a u «• el palpito pan vomitar desde allí liudeces 
à pares coalra to» revolucionarios, que armcr/ta • 
A * « U ) cMiyird* fMfra ai nriíflaVra libertad, 
«jae es la ame aat kan definido lot Maitai Ferreh. 
la* Gritos, Clant y Ufo» ociosas de se rauca y e-lo-

El s*a*T Claví u subleva conln la guardia »e-
gra parque tense no Mr admitido en el cementerio 
general calado fillean. Naaatro laügo igwra que 
e n B Í H U gaanii» Mgra le Uat* animado o» l í 
ese e l fanaa de libaron alli. cerqni ta el ¡olio de 

SÍ >» a pnvier p«r cost ino B U plaïa do Rey, 
vacute por fillecimieito de D * Isabel de Harforl, 
ave 11 (iblenn Los upiranles se servim remitir 
•ai aolkilad» i aqnelU secretaria u l e s de 1 .* de 
Euro, en las «rain probarán por medio da certi-

( • Nada respecto i «ombría de bien y morali
dad filas va ie prrsamen. 

« • Qae « del sexo macho, a juicio de perito* ve-

3 ' O»* ai e* forastero traen una coivorle de' 
mancebas qae compartiria coa él la dirección de 
aapacato (Ufe idolatrado (ayo por nrpaeJlo) 
* o labe regina par ii Bramo porqae loe progrew 
le t w a enajt#4ajU fe lUrui hrtn. ^ 

1 * (>«* atará el chaapagul; qae descuidara 
• » f rr. que firman la nomina: qae pedirá secret 

«ra l* preuada a lai cata* dol pueblo; aae mandara 

y que fusilar» i su hlji Jolairado 

mo Jcbe-

dinero a Re 
(el pueblo). 

La fórmula del juramento para esto último 
• r U de 1« «-motos de la escuadra, qi 

la in periódico decía aú 
«¡Halare i la primera indicación de mu ¿u 
i, a mi padre, á mi madre Y a mi bermanoi 

lot electos de la revolución todavía no hanakan-
lado i nurslro Eicmo A j untamiento. Esta corpo
ración todavía no ha querido acordara* qae el inci
do de i*,000 realn que paga al secretario, podria 
reducirá a doce mil, y que hay allí muchos papa-
natas qae sirvieron al gobierno Caldo, y que cobran 
1600, tJOO, 1000 reales mensuales ele., por unos 
iralujos que justiprecia moa i li mitad de aquellos 
sueldo». Adema., el pueblo liberal veril con gntt* 
que aquellas piaras luesen desem peu ¿da s por mucho-
de los •ombres que ei año pasado salieron a cam
paña á espooer su vida, y que boy se ven reducido» 
a la miseria, a p e w do su aptitud y patriotismo. 

SOLILOQUIO: 

-iVoy a propagarla República federal; pero ni 
que par» n ,:•,,; r P.-m 

Repúbliea-Iederal- ¿Si easavase la coali-
crw y ti República, juntas, lal iei las (otos arrian 
mas. Mo, no, haré propagaada por la República. Pi
ro abura recuerdo que la votación del comité sotaba 
dado dos mil volas a pesar de ser todo el mundo re
pública!»-¿Sisera que se Mn retraído fasüdiadonJe 
la primera elección por sufragio, ep la que les d< 
uaa caudidalurj oficial voUda aderáis por je*» <•-
ten' Si? pues no conviene lo de República; para ob
tener vulw. mayor va la candidatura pastel • 

Un oyenle rucándose la oreja—Ese pr&jimo di;-
carre como cierto ei-socialisla de la Junta provi-

i EL PALITROQUE 

Aquest periòdic començà de publi
car-se a Barcelona el dia 22 de novem
bre de 1868. Era republicà i federal 
Sortia els diumenges. Consta de 4 pa
gines de 27'5 X 20'5 Preus: 2 quartos. 
No veiem peu d'impremta. 

PERAYRE. 

Dtia trrtulLi publltMis J 

BtdaecïA 
At/miniiiraeJÒ- i 

Ptaatla ftira I Puig. i 
ni)m 3S 

Preu: 30 ctma. \ 

CRÓjNICA QUIjNZENflü 

ACbARINT CONCEPTES 

aoo per i'ironia tutteJaBla, dtuatv. 

noairo prup-pMaat númoro 
Et un ntaj tnií i . éeneors 9*t la I m. 

• Jugadors «rpreiamen 
Intenció •• raeln mal. oci 

BgijgSfíSg 

V ESTEL - B90 

L'ESTEL 
Aquest periòdic començà de sortir a 

Sant Andreu de Palomar, l'any 1922. 
Era quinzenal, constava de 16 pàgi
nes, compreses les cobertes. Tamany: 
28'3 X 22. Redacció i Administració: 
Passeig de Fabra Puig, 35. Impremta 
de les Indústries gràfiques Casadesú". 
Puiagut, Passeig de Sant Joan, 34. 

PERAYRE. 

Arran d'una cançó 
Passen els mesos i els anys—passen 

els plers i alegries—passen les nits i 
els dies—passen, també els desen
ganys. Així cantava amb gran retin
tín la raspa del pis del damunt de ca
sa meva acompanyant-se del dringar 
de plats i coberts en el piano (?) de 
l'aigüera. Sempre que cantava aques
ta cançó^—que era molt sovint—em 
distreia dels meus encaboríaments 
llançant-me a cogitacions noves rela

cionades amb l'esperit informatiu de 
la lletra d'aquelles quatre ratlles ri-
mades. 

Passa tot, tot menyfc el que vol
dríem que passés de pressa i àdhuc 
allò que no voldríem que no passés 
mai. Les alegries i els plers s'esmu
nyen fugisserament mentre que el do
lor del païdor, o el mal de queixal, 
per exemple, mai no acaben d'anar-
se'n robant-nos l'humor i el bon son 
d'aquestes nits hivernenques que, si 
passen amb la sortida del sol, ho fan 
tan cançonerament que semblen duea 
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nits enganxades, dues nits de setze 
hores doblades. 

Evidentment que passa tot. El que 
l·ii ha són maneres i formes de passar 
les coses. Un dia, d'excursió passa com 
un llampec mentre que un dia de 
mal de ronyons tarda més de passar 
que no una quaresma plujosa. Les ho
res arran de mar, contemplant el vol 
de les gavines, el nedar de la xicalla, 
o els moviments de les barques pes
cadores, transcorren a una velocitat de 
més de doscents HP. Les mateixes ho
res passades en l'antesala del dentis
ta, en l'andana de l'estació d'Olesa (la 
més freda i ventejada de la línia del 
Nord) o en el quartet de la prevé, són 
hores matusseres, hores de plom, ho
res de retintín com el que la raspa 
veïna posa a la cançó. 

Si les hores poguéssim viure-les 
dormint la vida seria un paradís; 
més encara! un super-paradís on cap 
cosa no ens molestaria, ni les passa
des repetides d'aquell rossinyolet que 
en eixint del niu cantava, segons cons
ta en "Muntanyes del Canigó". 

Viure no és pas la mateixa cosa que 
mastegar contínuament les hores vin
guin com vinguin amb tendrum i os
sos. Si hom tingués la facultat de 
prendre'n la part que millor li escai
gués ja serien figues d'altre paner, car 
faríem allò d'aquest ne prenc, de l'al-
tre en deixo i ens la passaríem més 
dolçament que no ara que tot són sus
tos i angoixes, dubtes, vacil·lacions, 
esperances i desenganys per a tot 
d'una començar un rosari al revés, 
llarg que mai no s'acaba, i, després, 
tornem-hi que no ha estat res. 

Les hores lentes no són pas les ho
res plàcides per més que això seria lò
gic. Les hores bones passen ràpides, 
llampeguejants; les altres, les dolen
tes haurien d'ésser com les calces de 
cotó, que si es mullen s'escurcen. 

El refrany diu que "a mala anyada 
donar-li passada". Es el recurs conso
lador que ens resta; però amics meus, 
el refrany esmentat és com la recepta 
que ens dóna el metge (pagant s'en-

CAPS DE BROT DE LA BALDUFA 

PER A TOTS ELS GUSTOS 
Per a tots els gustos han sortit 

noms de periòdics, com poden veure 
en aquest que es titula La Baldufa, 
aparegut a Barcelona, a darreries de 
l'any 1914. Consta de 8 pàgines de 
text, mes 4 de cobertes en paper de 
color: 27'5 X 21 '5. En el número que 
tenim a la vista no es veu cada quan 
surt ni el preu. Hi tenen escrits En 
Lluís Capdevila i l'Amichatis. Im
premta de Fèlix Costa, c. Nou de la 
Rambla, 45. 

tén); que no és la mateixa cosa re
ceptar que engolir-se la medicina. Com 
a al·licient no volem escatir si no dóna 
resultat. El que assegurarem per prò
pia experiència que tenim de certes 
coses és, que és més fàcil fer passar 
una pesseta de plom que no la mi
granya i és més possible fer-se passar 
el fred que no la calor i d'altres coses 
pitjors. 

Per això ens carrega extraordinà
riament la cobla de la raspa que ho 
troba tot fàcil de passar; els dies, els 
anys i també els desenganys. Pel que 
es veu, hi ha estómacs que pairien le^. 
pedres... ei! si és veritat la cançó. 

E L DOCTOR ARMILLA.— 
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BABCIOtm IrtM*» .. • I . · 

<55 

TIPUS 

Es molt popular el de la dida i ha 

tingut també el seu periòdic: La Di

da, que començà de publicar-se a 

Barcelona l'any 1902. Consta de 8 pà

gines, de 28 X 21'7. Setmanal il·lus

trat, sortia els dissabtes. Redacció i 

Administració, carrer de Sant Pau, 21, 

botiga. Preus: Barcelona, trimestre, ? 

pessetes; a fora, un any, 8 pessetes. 

Solt, 15 cèntims. Repartia en fulletó 

novel·les i peces de teatre. Impremta: 

J. Badia, carrer Doctor Dou, 14. 

PERAYRE. 

Aspectes literaris 

ELS ESPECIALISTES 
A la literatura catalana, tot just no

vella, tot just renaixent, li surten ca
da dia noves valors a base d'" espe
cialistes en la matèria". 

Va _ durar molt temps que aquests 
especialistes es reduïen a dues bran
ques: poetes de jocs florals forans i 
escriptors per als infants. 

La literatura de jocs florals forans 
era dolenta; en canvi la destinada als 
infants és pèssima i perniciosament 
antipedagógica, no en ©1 sentit encar 
carat del mot si no en el sentit estric
tament racional i ètic. 

Per això malgrat les tonelades de 
paper imprès destinades als infants, 
nosaltres afirmem encara que Catalu
nya no té literatura infantil en l'alta 
accepció del mot, i si nosaltres ha
guéssim de triar obres per als nostres 
fills recorreríem encara, ben satisfets, 
a Juli Verne, a Walter Scott, a Maine 
Reid, a Andersen, a Karl May, als ger
mans Grim, a Defoe i a tants altres 
escriptors estrangers que en lloc de 
proposar-se fer pessetes varen propo
sar-se fer una obra. 

En català assenyalaríem per als in
fants un bell intent de novel·la de Car
les Riba, els "Monòlegs per a infants", 
de Sara Llorens; "Lau", de Carles 
Soldevila i poquetes més que ara no 
ens vénen a la memòria. 

Però per si la literatura carrinclona 
per infants no fos ja prou, ara ha sor
tit una altra especialitat: la literatura 
per adolescents, que la gent subratlla 
amb el nom de literatura blanca i nos 
altres amb el nom de literatura grisa, 
dolenta de confiança com l'altra. 

I mentre un funda la biblioteca 
diem-li "Bonica", l'altra posa tenda 
al davant amb el nom de biblioteca 
"Donzelleta". 

Decididament no val a jugar amb 
els nostres infants i amb la nostra ju-
ventut. No val tampoc a acaparar em-
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preses teatrals, cases editores, periò 
dics, revistes i biblioteques, sense cap 
més finalitat humana que el tant per 
cent i sense cap mira patriòtica ni mit
janament cultural. 

Què en farem que els nostres in
fants i la nostra joventut llegeixin en 
català si aquesta lectura ha d'exercir 
sobre ells una influència malaltissa 
pel seu morbós sentimentalisme es-
tantís i el tipus que crea de coca en
sucrada o de serradures? 

Cal donar als infants, als joves i a 
les noies obres més humanes, de vir
tut, de passió, de força, obres de tes
situra més alta, "obres escrites per 
gent que tingui coneixement de co
ses", obres constructives i no única
ment productes d'una imaginació tor
turada per un sempitern "leit motiv" 
i amenaçada amb clixés que es reto
quen cada dia o cada setmana. 

Potser algun altre dia insistirem so
bre aquest tema, ja que ara volem as
senyalar encara una altra plaga que 
ens ha sortit amb els especialistes de 
literatura de districte V, tan falsa, tan 
burda i tan idiotitzant com les altres 
especialitats ja anomenades. 

Què s'han cregut aquests senyors 
del districte V? Què es creuen que és 
aquest districte barceloní tan bescan • 
tat per ells de cara a la "taquilla" 7 

Es senzillament estúpid anar a fer 
teatre català al Paral·lel per malmetre 
més aquell públic taujà amb obres 
efectistes de color pujat, obres que 
tenen la pretensió d'épater le bur-
geois, i en realitat no aconsegueixen 
altra cosa que enternir amistançades, 
cambreres de cafè, "organilleros" i 
els "croupiers" que ara estan en vaga. 

El "vaudeville" ens sembla bo al 
costat d'aquests "esperpentos" i 
d'aquestes estridències. 

Ens sortirà també ara algú fent lite
ratura tramòtica de Passeig de Gràcia 
o de Sant Gervasi? 

Nosaltres diriem a tots aquests ej 
pecialistes especulatius que com flo-
roncos han sortit a la literatura ca

talana, que els literats d'indústria no 
ens fan cap falta ni servei. Que de li
teratura només n'hi ha de dues menes: 
la bona i la dolenta. Que la d'ells és 
decididament i francament de la sego
na mena. 

I això que tothom diu a mitja veu 
per a no ofendre susceptibilitats dels 
autors—per allò que aquí tots ens 
coneixem—nosaltres hem volgut dii 
ho clar í català i en lletres de motilo. 

Nosaltres, els especialistes els tole-
íem quasi únicament en medicina í 
assenyalem com a dignes d'ésser po
sats a la picota els autors i lec empre
ses que, enropats amb els mantells del 
patriotisme, ens introdueixen merca
deries avariades per als infants i per 
a la joventut o bé obres teatrals per 
un barri determinat i per un públic in
genu que se l'insulta pel fet de trac
tar-lo com de condició inferior. 

Literatura blanca? Literatura ver
da? 

Literatura dolenta, diem nosaltres. 

E M I L I S A L E T A I L L O R E N S . 

(De Poble Nou, 23 gener 1927). 

Les bèsties tornen a 
parlar 

Diumenge, dia 13, s'escaigué al res
taurant del Parc la celebració de la 
festa, un fraternal banquet d'aquells 
qui duen llinatge coincident amb nom 
d'algun animal irracional, vulgarment 
anomenat bèstia. 

No cal dir que, tractant-se d'un ban
quet, aquests senyors si en parlarien de 
coses! Per això se'ns ha suggerit el tí
tol que encapçala aquestes ratlles. Car 
si són conegudes moltes faules i con
tes que ens representen les bèsties, 
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quan parlaven, i si hom creia que 
aquest temps era definitivament pas
sat a la història, ara sabrà que no; que 
si un temps varen emmudir, ara tornen 
a parlar. Com ho demostren els se
nyors Rossinyol (Jaume), Ciervo (Joa
quim), Llop (Francesc), Rossinyol 
(Joan), Cunill (Joan), Llisas (Ramon), 
Llop (Casimir), Colom (Enric), Vaca 
(Josep), Rossinyol (Josep M.), Peix 
(Joan), Bou (Antoni), Surell (Miquel), 
Isart, Moltó (Ramon), Arisó (Rafel), 
Aguilà (Antoni), Moll (Gabriel). 

No cal que diguem que E L BORINOT 
per dret propi també voleia per allí i 
ara us tramet la seva notícia, sense 
"bombos", ni lloances, ni grans discur
ses, perquè, com que és part interes
sada, semblaria que és com un ma
teix fer-se les pessigolles i riure. 

L'((AlmanaccoLeUerario)) 
La important casa editorial Monda-

dori, de Milà, ens ha tramès un exem
plar del seu "Almanacco Letterario" 
per a 1927. 

Forma un bell i gruixut volum, d'ur. 
text molt nodrit, i del més alt interès. 
Es un ressò del moviment literari d'a
quell país. Nombroses signatures l'a-
valcren. Perspectives de la producció 
en els diversos rams del llibre a tot 
el món. Una notable munió de dibui
xos, caricatures de personalitats, etc., 
acaben d'arrodonir el contingut del lli
bre. 

Es una obra ben reeixida de la ca
sa Mondadori, avantatjosament cone
guda pels seus esplèndids llibres i pu
blicacions. 

GERMANA VALENCIA 

La colònia valenciana ha estat molt 
nombrosa a Barcelona i en diferents 
ccasions ha fet possible la publica
ció de periòdics com València, que co
mençà de publicar-se a Barcelona a 
les darreries de l'any 1923. Tamany 
de 31 X 21. Mensual de 12 pàgines 
i les cobertes, que duien fotogravats. 
Mensual. Preus : 10 cèntims él número. 
Impremta Tipografia de J. Asmaran. 
Passatge de la Mercè, núm. 8. Bar
celona. 

PERAYRE. 

IMF. ALTÉS. 



PELS BELLS CARRERS DE MA CIUTAT 
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 el ectre-químics i rentats 
en sec.—E. Granados , 141 

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 Elèctr iques 
ALFONSO MAÑER.-Vi l lar roel , 173 bis 

Instalacions i reparacions elèctri
ques.—Roselló, 207. Telèf. 2989 G. 

Reparació de tota classe màquines 
elèctriques. D . AGÜELO. Aragó, 359 

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. 
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Articles Fotogràfics i Ràdio 
P É R E Z i SÀBAT.—Fontanella, 18. 

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

Tapicería, cortinatges i sillons con
fort. Consell de Cent , 336, baixos 

CASA SIBECAS. Articles per a tots els 
Sports.—Aribau, núm. 35. 

Art ic les 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 ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 

VIDRES, Cristalls plans. - T . Garc ia . 
Panadès , 1. Te l . 1166-G. — Barna . 

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

VULCANITZACIÓ DE N E U M À T I C S 
A . Hernández.—Rossel ló, 199. 

VULCANITZACIÓ DE NEÜMÀTTCS 
Compra-venda. — Menéndez P . 14 

E L K R I C . Acc. i nov. pe r 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 

Esmolet i paraiguer, afinació de 
tota mena de tall. Bruch, núm. 71. 

Bicicletes, Motors, Export 
J . BENEDIT. Aragó, 270 

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 



MOBLES FRADERA 

fíate i lito !M 
Fabricació propia 

<••> 

Vendes a termes. 
Condiciuns especials pel 

pagament immediat. 

Expesieïó, Despartí i Tallers: 

Ca lab r i a , 9 4 - Tel . 9 6 8 H 

BARCELONA 

S A L A P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Pttntxol. 3 i 5 - BARCELONA 

FÀBRICA OE LLOHGAIt ISSES 
¡a m i l l o r de la nostra te r ra 

TELÈFONS 
a Sen d'Urgell, n. 124 
H Barcelona, n. 2 0 2 3 
H S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arrea la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
(Sea d'Urgell) 

Especialitats <ELECTRO-WATT» Metalúrgiques 
F R A N C E S C B E T L T M Á X 
Carrer Muntaner, 7.-Telèfon 964-A.-Barcelona 

Aparells per a llum a Vapors de Navegació Mines. 
Cargols de tota classe. 

Decolletattje. — Peces especials. 

BICICLETES. Construcció i reparació, 
i demés accessoris.—Bailen, 85. 

CAMISERIA del "Liceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau, 3. 

Acadèmia Tall 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 

Vendo7'FÒ'RTOPEDÏÀ"ï articles 
d'higiene maj. i <fef.-Provença, 195 

Pianos, harmòniums: venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

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

Rellotgeria PAHISSA. Adob de re
llotges. Joies.—Mallorca, 330.-Barc. 

Caixes cabals des de 200 ptes. totes 
d'acer.-P. Marquilló. Mallorca, 125 

ESTORAS I CARPETS COCO.-L/. Gibert. 
P. Urquinaona, 8. Tel. 713 • S. P. 

MOBLES (Fàbrica).—E. Dalmau 
Plassos i comptat.—Mallorca, 178 

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

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

NINES. Manufactura. Gran Assortit 
Joaquim Costa, 21 (antes Ponent) 

• > H 
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