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E L B O R I N O T . - 3. 

U1V HOME OBLIDAT? 

PER AL 25 ANIVERSARI DE LA MORT DEL POETA ANICET DE PAGÈS I DE PUIG 

Enguany s'escauen els primers vint-
i-cinc anys del traspàs d'aquest ho
me, gran esperit, excels poeta, que 
compta entre els fills il·lustres de l'Em
pordà. Nosaltres, en un setmanari mo
dest com el present, però fet amb 
molta amor, i esperem que serà ben 
rebut, si no per la seva vàlua, pel seu 
afecte, nosaltres no sabríem estar-nos 
d'escriure aquest humilíssim record a 
aquell home que ens ha fet batre el 
cor més d'una vegada, amb profunda 
emoció: Anicet de Pagès i de Puig. 

Un home oblidat?—hem escrit al 
començament d'aquestes ratlles. Ben 
bé oblidat, és clar que no; encara hi 
ha munió d'esperits selectes que el 
serven entre les seves millors memò
ries. Però, és cert que potser no gau
deix d'aquella coneixença de què és 
creditor per l'alt geni que fou en vida 
una de les plomes més ben tallades de 
la nostra literatura. 

Caldria parlar-ne, d'això, amb l'ex
tensió i l'autoritat que fóra del cas 
digne. Nosaltres ací ens linr.tem a 
fer-ne aqueix esment, en senyal d'ad

miració al mestre. Mentre ens plau de 
reproduir la bella, puríssima de línies, 
poesia (una de les darreres que es pu
blicaren d'ell) que obtingué la Flor 
Natural als Jocs de l'any 1901. Diu: 

EL comte G a r L 

Les dues germanes filen 
al bell reco del jardí: 
si l'una sembla una rosa 
l'altra sembla un gessamí. 

L'una diu:—si el coneguessis, 
el meu bon comte Gari! 
L'altra respon: Déu t'empari 
i et doni més sort que a mi!— 

Se senten fortes petjades 
part enfora del jardí: 
el comte truca a la reixa 
amb la creu de l'espasí. 

— Déu te guard, ma dolça vida. 
— Benvigut, mon paladí — 
A la mà que ella li allarga 
ell li fa un petó molt fi 
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—Quan em prendreu por esposa, 
el meu bon comte Garí? 
Quan tu vulguis, jo t 'ho juro, 
si al meu castell vols veni.— 

Tot plegat un crit d'angúnia 
retruny per tot el jardí: 
—No el creguis, germana meva, 
que també m'ho jurà a mi! — 

Ell se n'ha anat a la guerra; 
ningú n'ha sabut la h. 
Per ell preguen dues monges 
al Convent de Sant Martí. 

Veieu aqueixa poesia tan "curta", 
però tan llarga de suggestions i d'una 
simplicitat i ensems d'una tècnica con
sumada. 

B. V. 

Recauxutatge Fort, el millor 
E. Granados , 85. Telèf. 2853 G. 

Els camins de la 
literatura catalana 

Dissabte 23 abril a la nit va actuar 
de conferenciant a la Societat Iris En 
Julià Gual. 

El senyor Joan Gual, president de 
la Societat "Iris" presentà el conferen
ciant amb paraules plenes d'afecte. 

Després Julià Gual començà regra-
ciant les frases del president i explicà 
tot seguit l'influència que, en opinió 
seva, exerceix una tribuna sobre les 
idees i diu que li plauria que el públic 
deixés la seva situació passiva per a 
esdevenir un element netament actiu. 

Defineix, seguidament, el poble di
vidit en literats o escriptors i llegi
dors. Els primers, segons Gual són eís 
homes qui perden el temps o viuen fo
ra del món, i els segons els homes qui 
no saben què fer o qui llegeixen per 
mandra d'escriure. Ara precisament—• 
diu — en l'hora actual que els temes 

del llibre i de la literatura catalana 
omplen d'interès la nostra vida intel-
lectual, crec oportuníssima tota inter
venció a favor del tema, perquè en el 
nostre cas especialment i en tots els 
casos de totes les literatures del món, 
es debat amb ell, el problema més viu, 
més vibrant, més espiritual: la Cul
tura. 

Hi ha molta gent que es considera 
tranquila, feliç, perquè no perd el 
temps ni els diners, comprant i lle
gint llibres. Llegint el diari, n'hi ha 
absolutament prou, si és encara que 
sobra una mica de temps, Aneu, no ja 
entre la gent industrial o comercial, 
o d'alguna o altra activitat més o 
menys intel·lectual, i si no parlen del 
temps, forçosament heu d'amanir les 
vostres relacions industrials o comer
cials amb "xistets de baratillo". No 
us esforceu a parlar d'aquest escrip
tor, ni de cap altre, tot seria contra
produent a les vostres relacions. 

Això quan no trobéssiu el senyor 
petulant que no llegeix res més que 
els telegrames de "La Vanguardia", 
que sap fil per randa tots els succes
sos del món a càrrec dels telegrames 
de l'Agència Havas, o Reuter, etc., i 
encarant-se amb vós repeteix aquella 
mig famosa frase mataronina : 

—Nosaltres els que llegim... 
Es lamentable, completament la

mentable. Perquè si per tot arreu, en 
totes les llengües, en tots els pobles, 
hi ha una relació directa i essencial
ment important entre la literatura i la 
cultura, per nosaltres que tot llegint, 
llegint, hem anat vivificant la flama 
espiritual de la nostra vida, la relació 
entre la literatura i el nostre esperit 
col·lectiu és doblement important, és 
doblement interessant. 

La literatura d'un poble no és mai 
una cosa pueril, ni de segon ordre. 
Molt menys en el nostre cas. Els nos
tres homes intel·lectuals que mai han 
fet "política" en l'ample sentit del 
mot, han trobat una fórmula que els 



B A R C E L O N A . — P o n t d e Val lcarca . 

O A R C E L O N A . — r i a s s a d e l e t u a n . 



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

ha vingut esplèndidament bé per fugir 
d'estudi. "Quan no es fa política, es 
fa literatura" han dit. I ja tenim les 
nostres llibreries plenes de "literatu
ra". Per ells tot això té un valor cir
cumstancial sense importància, però 
vist des del nostre punt de mira, és 
molt més interessant del que sembla, 
car tots els intents, totes les activitats, 
que d'una manera o altra tenen la se
creta força d'acostar, d'acostumar el 
poble a la lectura, ens sembla d'una 
gran especulació moral per la vida del 
nostre esperit. 

Considera pobríssim el nivell mig 
de la cultura del poble català única
ment esperonada per l'esforç dels nos
tres escriptors els quals han fet un 
servei immens pel desvetllament espi
ritual de la col·lectivitat. A Catalunya 
—diu—la literatura ha d'exercir en 
primer lloc una funció pedagògica. 
Llegint hem d'anar aprenent de llegií 
i escriure. Esmenta el cas de Bonaven
tura Carles Aribau qui lluny de la ter
ra, en una festa íntima, escriu l'any 
1833 la seva famosa "Oda a la Patria" 
tinguda com patró inicial de l'actual 
renaixença, cas que demostra com la 
literatura, feia, des del primer moment 
un servei immens: retornava allò que 
havia perdut gairebé del tot, és a dir, 
la raó d'ésser la justificació de tot el 
valor de les coses naturals. 

Cal definir la literatura com la flor 
del pensament, la flor de l'esperit. La 
història d'una literatura no és sola
ment una cronologia 'de llibres, sinó 
que és la història d'un esperit, d'una 
raça, d'un poble, a través del seu pen
sament, a través de les creacions dels 
seus homes que pensen i que vibren, 
a totes les sensibilitats espirituals de 
la humanitat. 

La base de tota literatura és la llen
gua i el pensament. El resultat, és la 
cultura nacional. 

Cal cercar doncs en la literatura, en 
primer lloc, les vobracions humanes, 
les altituds de pensament, la puresa 

de l'ideal. Després l'esplai, l'espiritua
litat de totes les emocions i totes les 
belleses. 

Si doncs, la literatura és la flor del 
pensament i de l'esperit, els pobles 
que tenen una literatura rica, posseei
xen un pensament i un esperit ric. 

L'home que mai senti la necessitat 
de llegir un llibre, compadiu-lo. Ei 
món, naturalment, va de la mateixa 
manera. 

Segueix pas a pas totes les modali
tats del renaixement literari català des 
de que la llengua qui havia parlat al 
món amb Ramon Llull, Ausies March, 
qui havia ressonat noblement en pa
laus de reis i de savis, era abandonada 
a la mercè del destí, a les vulgaritats 
del poble occit en tots els ordres espi
rituals fins que s'inicià amb la famosa 
"Oda" d'Aribau, va seguir amb Joa
quim Rubió i Ors, Marian Aguiló, Pi
ferrer, Milà i Fontanals. Descriu l'in
fluència dels Jocs Florals concebuts 
ingènuament i amb noblesa i heroïci
tat defensats més tard. 

Considera que, malgrat l'esforç, el 
poble no prenia gaire part en aquest 
moviment. Les lluites intel·lectuals no 
han interessat a la massa popular si 
alguna circumstància no s'ha cuidat 
d'acompanyar-li. El primer home que 
féu apostolat popular fou Frederic So
ler, Pitarra, qui hagué de començar 
creant un públic per al seu teatre amb 
les "Gatades", i aleshores, quan tingué 
un nucli d'admiradors, va donar "Les 
íoies de la Roser" que van assolir un 
èxit immens. Mossèn Cinto despertà 
en el poble l'amor a la literatura ex
quisida. 

Considera el noucentisme com el 
moment més interessant de tota la 
nostra vida espiritual. Maragall, Alco
ver Ruyra, Alomar, Carner donen el to 
del moment que passa. Els Jocs Flo
rals esdevenen una cosa ritual i morta. 
El poble vibra en el teatre amb homes 
com Guimerà, Iglesias, Russinyol; en 
el carrer trobava gent que li parlava 
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i es comprenien perfectament. Tan 
sols en el llibre no es trobava sinó no
vel·letes sense importància i una pluja 
torrencial de bafarades líriques. 

Elogia l'obra de Josep Maria Folch 
i Torres qui ha ensenyat els infants de 
Catalunya a llegir. Qui pot negar— 
diu—que els dos o tres mil llegidors 
de Puig i Ferreter i Josep Pla són 
en bona part els que aprengueren a 
llegir amb Folch i Torres? 

L'aparició de 1'" Institut d'Estudis 
Catalans" i com a conseqüència l'obra 
filològica de Pompeu Fabra; és a dir, 
la implantació del programa de Prat 
de la Riba d'organitzar l'imperialisme 
de la cultura, ha marcat amb el goig 
del triomf tota aquesta època que in
clou els vinticinc anys primers del se
gle xx. Ara precisament, és quan es 
pot valorar la literatura catalana, i es
pecificar sobre els setanta cinc anys 
escassos que van de les primeres poe
sies catalanes de Rubió i Ors a la 
"Fundació Bemat Metge". 

Tot aquest període de temps que va 
des de 1908 al 1923, és realment in-
teressantíssim dins la nostra literatu
ra. La seva influència, un dia o altre 
es farà sentir. Josep Carner, López-
Picó, Xenius, Folguera, Carles Riba. 
Bofill i Mates, Bertrana, Ruyra, Alco
ver, Costa i Llovera, Sagarra, Gassol, 
Salvat Papasseit, etc., vestien el gran 
edifici de la nostra cultura amb pedres 
memorables, però anàvem de dret al 
perill de caure en l'exaltada devoció 
de la forma. El preciosisme occia el 
veritable sentiment, occia la vida de 
la nostra obra literària. 

Tota aquesta tradició d'escrptors 
completant una literatura organitzada, 
hauria estat molt bé, hauria donat un 
to de maduritat excelsa. Però després 
d'això no venia res més que les remi
niscències localistes del vuitcentisme; 
el ruralisme primitiu i cada un d'a
quests escriptors havia de contentar-se 
en tres o quatre cents llegidors. Mal
grat tot ningú veia la possibilitat de 
trencar motllos. La col·lecció de l'Edi

torial Catalana, inofensiva, quieta, 
blanca, és l'única empresa seriosa, 
que es posa a les mans del lector ca
talà. 

Calia superar aquest moment, era 
una absoluta necessitat que es tren
quessin motllos i l'aparició de Josep 
Pla, joveníssim és contundent en 
aquest aspecte. 

El primer llibre de Josep Pla, fou 
l'estrèpit. L'aire sà de la vida tornava 
a entrar en la nostra literatura. Natu
ralment que, hi havia el perill de cau
re n els camps insans del sobre realis
me, però això cada escriptor ho pot 
salvar amb la seva dignitat i noblesa 
literària. 

La influència de Josep Pla, ha de 
fer-se sentir per força. Per les portes 
obertes, van entrant a les lletres cata
lanes els sanitosos aires de la vida, la 
força i la vitalitat d'una superba salut. 
Carles Soldevila, Puig i Ferrater, Mi
llas Raurell són les primeres grans 
aportacions. 

Tenim doncs, escriptors capaços de 
fer vibrar el poble, Pere Coromines, 
Puig i Ferrater, Josep Pla, Ventura 
Gassol,. Rovira i Virgili... 

Cal doncs, pensar que la paraula vi
va que proclamava un dia Maragall, 
abrandi la ploma dels nostres escrip
tors i es torni la paraula encesa que 
infli de passió la gran massa del nos
tre poble. Els camins de la literatura 
Catalana són ben marcats, són ben de
finits. Els nostres literats han de com
plir la tasca de portar-hi per ells al 
poble de la seva llengua. I cal, en una 
paraula, que el poble trobi en els nos
tres llibres, escriptors de carn i ossos. 

Potser més que novel·les ens calen 
pamflets; Puig i Ferrater ens ha donat 
la seva "Servitud" obrint la seva sin
ceritat de cara al gran servei de la 
col·lectivitat. Bellafila ha salvat l'es
perit de tota una època amb un sol lli
bre. "Tres estels i un ròssec". 

Julià Gual fou entusiastament aplau
dit. 

(Extret de "Diario de Mataró). 
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E L S U B M A R Í C A T A L À 
Déu ho sap quant temps i'ha duta màquines i enginys estranys 
en Monturiol dintre el cap, la mar creu poder fer seva... 
la dèria de fer un barco Visca Déu... seva serà! 
corredor per davall mar. 
Que treballa a conseguir-ho. 
a bon compte, fa tretze anys; 
mes per fi sols manca dar-hi 
una cop d'aixa en els llibants 
que li serveixen d'amarres, 
i... a l'aigua la barca va!... 
Amb quina ànsia. Déu me valga, 
que tothom ho està esperant! 
Riberos, homes de ciència, 
mestres d'aixa, calafats, 
i altres molts que s'hi daleixen 
forasters i ciutadans. 
al submarí fent rodona, 
en l'estepa, ans de vara'l. 
quin bastir castells en l'aire 
son pervindre comentant! 
Acanastrells ja els uns veuen 
les perles desembarcar. 
altres estibar esponges 
o feixines de coral; 
qui espera arborar esquadres. 
qui ensorrar a Gibraltar... 
i entre tants comptes alegres 
no manca qui roda el cap . 
tement que així que entri a l'aigua 
com un plom s'enfonsarà: 
qui a Monturiol no conegui, 
sols aquest pot pensar tal. 
Català nasqué de raça, 
testarut de l 'Empordà. 
on tramuntanes i onetjos 
l'esperit de bon tremp fan: 
i si a cop de llegir llibres. 
fer números, combinar 
desplaçaments, resistències. 

UI. l'oev» que guanyi el premi del Rei en el Cer-
,»meo d'Areny» de Mar, i 'M; 1890. 

L'hora arriba, oh issa!... Amolla! 
Xiula el contramestre. Avall 
dret a l'aigua el barco llisca, 
ja hi arriba, ja hi ha entrat, 
ja hi sura... ¡Sant Telm li valga! 
Ben segur que li valdrà, 
que tantost com llepa l'ona 
hi comença a navegar; 
la closca sols deixant veure. 
sens rodes, veles, ni pals: 
el mateix que una balena 
a flor d'aigua el llom alçant. 
De gentada en vapors, gussis, 
i llaguts, si n'hi fa cap, 
seguidors al seu darrera. 
voga tots que vogaràs, 
corbatent per lo bon èxit 
fits els ulls dret on se'n va 
tins que el submarí, tot d'una. 
forta estrapada ventant, 
se capbuça davall l'ona 
munts d'escuma en l'aire alçant, 
que un cop desfeta, allà on sia, 
allà on para ningú ho sap. 
Quin moment!.. . Tornaran veure'l? 
o restarà al fons del mar? 
Una ratxa submarina 
o un monstre el rebolcaran?... 
Déu no ho vulla. Ara els desitjós 
d'en .Monturiol sens fallar, 
responent i obeint dòcil 
de l 'home a la voluntat. 
baixa, munta, corre. vira. 
fa llum on no n'entra mai 
i el que veu en les entranyes 
de l'abim. cull si li plau. 
Polipters de blanca crosta. 
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pradells d'algues cimbrejants 
i voliors fosforescenques 
d'éssers mai imaginats; 
despulles d'edats que foren, 
tribus de delfins viatjant; 
flors salines, meravelles, 
recòndits secrets del mar, 
¿qui abans que ell pogué sorprende'l 
qui abans que ell els contarà? 
I per més hores baix l'aigua 
que corren d'ací d'allà, 
a cap de quants són a bordo 
manca aire per respirar, 
ni el cor se'ls desacompassa, 
ni el vapor para un instant. 
Amb llum, moviment i vida, 
com si fos un cor humà, 
ja s'endinsa més avall, 
escorcolla precipicis, 
explora l'ignot sorral, 
passejant per un món verge 
del qual viu ningú ha tornat; 
i orsa, vira, munta, guaita, 

,fins que en Monturiol armant 
el canó embarcat aposta 
i eixint ben enllà d'enllà 
d'on tantes naus esperant-lo, 
no fa poc, amb ànsia estan, 
una canonada engega: 
¡Com ressona. Déu me val! 
Torna a enfonsa's de seguida, 
nova volta a carregar, 
i allà a la banda frontera 
d'on corren ara a cerca'l, 
a flor d'aigua altre cop munta 
i altra canonada va. 
Obres llavors la comporta 
del submarí, i, damunt mar, 
igual que Neptú en son carro, 
llisca en Monturiol triomfant, 
de llaguts, vapors i gussis 
tent-li honor, acompanyat. 
Qui n'ha sentit més de visques, 
de palmetetjos i clams? 

Gloria a Monturiol i glòria 
a qui el cel tal fill ha dat! 
Festeja'l com cal, Espanya; 
Catalunya, honra'l com cal. 
que lo que ell de fer acaba 
ningú al món ho ha lograt mai! 

Digué que el mar seu faria, 
i França i Rússia ben clar, 
com pot donar-lo a qui vulla, 
al món, amb sos fets provant; 
com s'acuiten a fè ofertes 
d'astillers i d'arsenals, 
de distincions i de premis, 
a un cor de gel per temptar; 
mes ell a les ambaixades 
que a sa porta a trucar van, 
respon amb fermesa a totes: 
—El submarí català 
espanyol per foca ha d'ésser, 
espanyol, o al fons del mar 
anirà per sempre a trossos, 
amb ell mon invent colgant. 
Mal fill és qui es ven la glòria 
que a la mare pugui honrar; 
jo he nascut a Catalunya, 
só espanyol.... No faré ta!. 
Mes; ¡ai! seixanta vegades 
davalla al pregon del mar, 
i amb tantes voltes com prova 
son invent el molt que val, 
de Colom sent l 'amargura, 
els desdenys sent de Garay; 
veu la gloria, estén els braços 
no podent-la assolir mai... 
1 crida que crida: — Espanya, 
Catalunya en mullerar 
amb Castella, al peu de l'ara, 
el ceptre li regalà 
de l 'imperi de les ones, 
herència de sos passats. 
Mes de !a mà a tu et va caure 
a l'abís de Trafalgar, 
i mai més has tingut esma 
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d'aplegar-lo, fent tans anys!.. 
¿Vols que jo vagi a collir-te'l? 
Dona'm el que m'han brindat 
França i Rússia cobdicioses 
i altra volta teu serà. 
Colom un nou món va dar-te, 
un nou món. per una nau; 
jo el nou i el vell t'ofereixo 
si m'obres un arsenal!... 

FRANCESC UBACH I VINYETA. 

N o u s l l o r e r s 
(1870) 

Jo l'havia de acreditar el títol que'm 
penjavan els diaris de joven y laurea
do poeta, y una vegada entrat en la 
confraria de la Gaya Ciencia, hauria 
sigut cosa indecorosa adomirme so-
bre'ls primers llorers. Y veureu com 
va anar la segona tentativa. 

Eram als darrers días de Febrer y 
regnava'l Carnestoltes. A Vich se ha-
vía de fer el casament de la bella 
senyoreta que era el bello ideal den 
Serra y Campdalacreu. Aquest, que 
de esperances no n'havia pogut afa
lagar respecte de son amor completa
ment unilateral, prengué la cosa tan 
pel fort, que determina no anar a Vich 
a passarhi les curtes vacacions de 
Carnaval, y'm demaná per favor que'l 
tragués de Barcelona aquells días, 
puix li semblava que si passava per la 
Rambla totes les mascares l'esbron-
carían per lo de la boda. ¡ Cándida ilu-
sió d'enamorat! De segur que si se 
hagués passejat tres días seguits pels 
carrers de la capital, no li hauria pas 
donat cap sobresalt sentir ni una ve
gada el nom de Lluisa. 

Pero m'ho demaná ab tanta insis-

(i) Del llibre "Del meu íadrinatge". 

havia estat may, puix no feya mes 
viatjes que'ls obligats de Vich a Bar
celona y Vice-versa. 

Pujarem donchs a la santa monta-
nya, arribanthi'l diumenge a la ves
prada. L'endemá dilluns ens llevarem 
temple aquell día molt solitari, que'm 
demaná després li deixás estar solet 
una bona estona. Alió a mi me va en-
ternir; en Serra havia rebut la fe sen
cera de una mare molt piadosa, y en 
lo estat de son esperit va sentir el 
dolç conhort que dona la religió. Quan 
torní a cercarlo per anar a dar un vol-
tet a la montanya, lo trobí encara age
nollat y tot amarat de plor. Passarem 
la tarde en íntims colloquis, y com no 
hi havia medi de no tocar la corda 
sensible, jo procurava ab oportunes 
reflexions fer caure gotetes de bàlsam 
tencia que'l portas afora, que li pro
posí anar a Montserrat, hont ell no 
a la amorosa ferida d'un cor que ell 
meteix se feya'l mal. 

Quan haguérem sopat al Restau
rant, ohida la Salve, ens tancarem a 
la celda que, si mal no recordo, era 
la de Santa Florentina. La soledat de 
la més augusta de les soledats era 
completa. Ens havíam procurat pa
per, ploma y tinta; y aqui te quiero 
escopeta. "Si avuy no ets poeta, Pep, 
no ho serás may" li vaig dir. Y vin-
ga gratarse'l cap y sospirar per ende
gar unes estrofes de resignat condol. 
Escribía dues ralles y les tornava a 
esborrar; y jo veyentlo tan frissos y 
capficat, posantme per dirho aixís 
dins de sa pell, me posí a escriure un 
impromptu de to innocentment leo-
pardiá, del qual no será pas desavi
nent dame la mostra d'un parell o tres 
d'estrofes ; 

Quan ell va sentirme llegir aquell 
glop d'estrofes improvisades que qua
si li sonaren a sarcasme, esquinsá'l 
seu paper borronejat, y se'n ana a des
cansar al lit, que era precisament lo 
que mes li convenia per calmar la so
brexcitado de les impressions aquell 
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dia rebudes, contrastant fortament en 
son esperit la imatge viva de la esce
na familiar de Vich y la solemne quie-
tut del Monastir y la montanya. Jo 
que coneixia'l Montserrat, en aquella 
ocasió ne rebi una impressió tan dol
ça y forta, que tot lo sant día, a la 
iglesia y pels caminals verdejants y 
flayrosos, sentia com furgava en mon 
magí, allò del agizante calescimus 
illo. Y mentres l'amich conciliava la 
son, jo dictava un bon troç de la oda 
Montserrat, posanthi'l lema ab que va 
anar acompanyada a la Secretaria 
dels Jochs Florals, Cacumina montís. 
L'endemà les hi vaig llegir, demanant-
li la més absoluta reserva, y ell re
petí la profecia de l'Englantina. 

No fou Englantina, sino la Flor Na
tural la flor abastada. Me plau ferme 
una página que es de les més belles 
de ma vida literaria. Pel mes de Mars, 
y setmana de Passió, ab motiu de la 
revolta moguda per les quintes. Bar
celona estigué posada en rigorós es
tat de siti. Sublevat lo paysanatge a 
Gracia y pels carrers de Ponent, se 
començaren a fer barricades en di
versos indrets, y a la vesprada d'un 
dilluns o dimars, passavan les patru
lles de tropa que en lo silenci angus-
tiós dels barris quiets, publicavan el 
Bando del Capità General Gaminde, 
proclamant la Uey marcial. Tres días 
seguits la incomunicació fou rigorosa. 
Qui tingué pa, pogué fer sopes, y en-
tre'ls estadants dels pisos d'una casa 
del carrer de Mercaders hont vivían 
les dues famílies parentes, Nanot y 
Montobbio, s'establí un intercambi de 
relacions econòmiques y socials fent 
tertulia als replans de la escala. De 
día y de nit se sentia'l retruny de les 
descàrregues de fusellería y de atille-
ría; no essent gayre tranquilisadores 
pels de aquell vehinat les que venían 
d'una barricada feta, segons se deya, 
al c.rrer de les Freixures. De noticies 
poques y confuses, y lo que més de 
cert corria era que una campana de 

Gracia no parava de tocar a sometent* 
Alió per mi era nou, y al veure al 

últim día de la bullanga que pujava 
a sa habitació del terrat un pobre tre
ballador casat que venia tot pedrejat 
de la cara y ab les mans ennegrides, 
de pura compassió, me'n vaig anar a 
compondre un romancet castellà ab lo 
títol de Las, barricadas. 

Ab lectures y converses passàrem 
aquells días, y com la musa filava, 
també vaig compondre un llarch ro
manç describint la Fira de Vich. A b 
aquesta Fira, sense'l nom de Vich, jo 
tirava a la Flor natural y ab la Mont
serrat aspirava altra volta a la Englan
tina. Per no enviarho als Jochs ab 
lletra meva, la Fira la va copiar la 
Vicenta Nanot, que ara fa poch ha 
mort a la edat de 80 anys (E. P. D.). 
Al primer vers que comença, Fadri-
nets que festejeu, la copista hi va po
sar Fradrinets, y aqueixa erre que jo 
vaig titllar feu sospitar que l'autor 
seria un mallorquí que's disfreçava 
de català. En principi, el Consistori 
anava a fallar lo que jo pretenia; pero 
hi hagué qui sospità que en Collell 
resultava aquell any premiat ab dos 
premis y per tant fet de colp y vol 
Mestre en Gay Saber, y s'esmenà la 
primera decisió, donant la Flor natu
ral a Montserrat y a la Fira adjudi-
cantli un premi extraordinari ofert 
per la Diputació de Gerona, que per 
cert es una artística poncella de ro
sa, or y argent. Eixa composta me la 
revelà abans de ferse públich el ve
redicte D. Joseph Coll y Vehí, qui 
sense ésser del Consistori, fou consul
tat sobre les dues composicions, y ell 
que tenia bon flayre crítích, digué re-
soltament: "la Fira no es de cap ma
llorquí, es d'un vigatá ben vigatá". 
Alguns creyan que seria en Verda
guer. En Cinto aquell any no estava 
per Jochs, sino que per consell de son 
prudent Director s'estava preparant 
per la próxima ordenació sacerdotal, 



suspenent en lo possible lo incessant 
treball de la seva imaginació, sempre 
desperta y forjadora. 

La familia Nanot-Renart fou la 
primera que jo conegui, y que m'obrí 
carinyosament ses portes, a Barcelona. 
Composta de pare y mare, un fill y 
una filla y la tieta Vicenta, estava 
molt ben relacionada ab lo més selec
te de la Capital, tant de la gent de 
lletres com del mon comercial. Donya 
Madrona Renart, a qui recordaré sem
pre ab afecte entranyable, fou per 
mi com una mare; son fill, Pere, lo 
malaguanyat jove que era una gran 
esperança, fou desde mon ingrés en la 
Universitat un lleal amich; y la flor 
de aquella casa, la Frasquita, noya de 
talent privilegiat y de temperament 
d'artista me feu sentir l'encís d'una 
alta idealitat. Premiat, donchs, ab la 
Flor natural, no tinguí pas Vembarrás 
du choix per triarme una Reyna; y si 
no fos que tal volta alguns se'n riu-
ríam com d'una puerilitat, me plauria 
contar la forma ab que, reunida tota 
la familia, li'n vaig fer l'oferiment 
del regnat de la festa dels Jochs Flo
rals del any 1870. 

Y ara, estalviant la meva memoria, 
retraure aquí la ressenya que'n feu lo 
diari La Convicción, y que en son nú
mero del 4 de Maig inserta La Patria, 
de Vich. 

"A medida que se acercaba la hora 
de empezar, se hacía también más di
fícil penetrar en dicho local (Saló de 
Llotja) y poder encontrar un asiento, 
por mas que se hubiese procurado por 
parte de los encargados de su arreglo 
que nada faltase para que los muchos 
convidados pudiesen estar con la de
bida conveniencia. Sin embargo de 
que se había dicho que el acto empe
zaría a la una, era ya mas de la una y 
media cuando llegó una comisión de 
nuestro Municipio, presidida por el se
ñor Rius y Taulet". 

Y després de parlar deis discursos 
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presidencials y de la Memoria del Se
cretari, que ho fou D. Josep de Palau 
y de Huguet, continúa'l cronista: 

"Leyóse el nombre del autor pre
miado con la flor natural, llamada As-
phódelus ramosus, precioso regalo del 
jardinero señor Martí, y al levantarse 
de entre los senyors adjunts Don Jai
me Collell y Bancells, de Vich, un 
estrepitoso aplauso resonó en todos 
los ámbitos de aquel espacioso salón. 
Entregada que le fué dicha flor, fuese 
a depositarla en manos de la bella y 
simpática señorita doña Francisca Na
not-Renart, nieta del célebre dramáti
co catalán Renart, que fué saludada 
con prolongados y repetidos aplausos. 
Ocupada por ella la presidencia, leyó 
el laureado poeta ausonense, con un 
acento que hacía vibrar las fibras del 
corazón, su composición titulada Mont
serrat, cuyo lema era Cacumina mon-
tis, poesía llena de sentimiento patrio 
y religioso. La grandeza de los pensa
mientos, el entusiasmo catalán con que 
estaba escrita y el lenguaje puro y 
castizo que dominaba en toda ella, 
arrancaron a la reunión grandes aplau
sos que se repetían casi a cada estro
fa que leía. Tal era el entusiasmo que 
despertaba en los espíritus la lectura 
sin ejemplar de una producción digna 
del premio que se le ofreció; pero el 
entusiasmo llegó a su colmo al acabar 
la lectura con los versos siguientes: 

Y sempre tindrem patria los filis de 
[Catalunya 

mentres al Cel s'aixequin los pichs del 
[Montserrat". 

De les sorolloses explosions d'entu
siasme ne vull contar una de molt in
gènua y típica. Aquell any se havían 
convidat les altres Diputacions de Ca
talunya, y la de Tarragona n'hi delegà 
un que'l trobí assentat a frech de la 
taula hont se posava'l poeta a llegir. 
Desseguit vaig conèixer que era dels 
de la flamarada aquell xiquet, y a la 
primera estrofa s'arrenca ab un, caray 
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de xicot! que'm va fer riure a pesar 
dels batechs que mon cor donava; als 
aplausos de la segona posada, m'hi 
engega un, tinyeta de xicot! que ja 
no'm va fer riure tant, y quan a la ter
cera m'hi venta un bony sonor, m'hi 
vaig girar per dirli que ja n'hi havía 
prou de aquell alarmant crescendo de 
interjeccions. 

A la festa volguí hi fossen la meva 
mare y la meva germana Marieta, y 
les Uagrimetes que vegi lluhir en ses 
parpelles, foren per mi la més pura 
y més veritable, y de segur la més 
íntima de les ovacions que en ma vi
da hauré sentit. 

Com ja's pot suposar la festa poé
tica del Saló de la Llotja, la escena 
dels dos jóvens que en mitx del esclat 
de aplaudiments pujaren al honorífich 
sitial, tant a Barcelona com a Vich, 
fou un cap de troca per imaginarhi un 
primer capítol de novela sentimental; 
novela que no va tenir ni epissodiï de 
intriga amorosa, ni nus de conflicte 
ni menys dramátich desenllaç. Perçó 
enguany, pel primer diumenge de 
Maig, mentres al Palau de Belles Arts 
de Barcelona ni havía l'aldarull dels 
Jochs presidits pel mariscal Jofre, se 
creuavan pel correu dues cartes: una 
del Ardiaca de la Seu de Vich, Jau
me Collell, y l'altre de la senyora 
D.a Francisca Nanot - Renart de 
Sshwartz, fent recort y memoria del 
Cinquentenari de aquella jornada flay-
rosa y riallera del Maig de 1870, en 
que compartirem la gloria d'un ins
tant fugitiu el poeta venturós y la be
lla y distingida damisela a qui'l bon 
Deu ha benehit y prosperat, fentia bo
na esposa honorable mare de tres fi
lles agraciades y amorosa àvia d'una 
escotorida niarada de nets qu? duhen 
en ses faccions els resguarts ds la be
llesa y distinció de la noya gentii que, 
als quinze anys, dignament ocupà'l 
trono dels Jochs Florals de Barcelona. 

JAUME COLLELL. 

A s s o c i a c i ó Obrera 
de Teatre 

S'organitza una "Associació Obre
ra de Teatre", semblant en les seves 
línies principals, a 1'"Associació Obre
ra de Concerts", i en certa manera fi
llola d'aquesta. Feia mesos que el se
nyor Fonts, de la Junta de l'Associa
ció O. de C , durant l'intermedi d'una 
sessió musical, havia exposat als so
cis reunits al Palau de la Música Ca
talana, el pla de la naixent institució, 
destinada a donar als obrers, econòmi
cament i d'una manera regular, repre
sentacions de teatre d'art català o 
en català. La paraula fàcil i clara del 
senyor Fonts, la convicció que en tras
puava i la força del projecte exposat 
tingueren eficàcia immediata. Al Pa
lau mateix, aquell matí, varen fer-se 
les primeres inscripcions de socis; dar
rera d'aquelles n'han vingut d'altres 
prou nombroses i prou entusiastes per 
a poder dir que avui l'Associació 
Obrera de Teatre existeix. 

1MP. ALTÉS. 
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PELS BELLS CARRERS DE MA CIUTAT 
Pintura i Decorado 

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 

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 la r roe l , 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.—Tallers , 72. 

Articles Fotogràfics i Ràd io 
P É R E Z I SÀBAT.—Fontanella, li. 

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. 

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 

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

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 . Teix idor .—Carrer Rocafort, 29 

L. RICART. Bicicletes, accessoris, 
major i detall.—Trafalgar, 41 
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DETORMES 
el clàssic de l'humor 

demaneu-lo a totes les 

llibreries. 

2 

Pesse tes . 

SALA P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Patritxal, 3 i 5 - BARCELONA 

FABRICA DE LL O r l Q A H I S S E S 

la mi l lor de la nostra terra 
TBLBFONS 

n Seu d'Urgell. n.°!24 
21 Barcelona, n.' 2 0 2 3 
n Sitoes . n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
(Sea d'Urgell) 

IGNASI FOLCH I TORRES 

UNA DONA 
Novel·la contemporània. 

A TOTES LES LLIBRERIES 

Preu: 3'50 pessetes. 

LO GAITER DEL 
* LLOBREGAT * 

Poes ies de Joaquim Rubió i O r s 

Amb un p rò l eg d 'Antoni Rubió i Lluch 

Edició Poliglota. Volum IV, 1849-1885. 
Més de 300 pàgs. 

Rústega: 5 ptes. - Enquad. en tela: 6 ptes. 

ia! Altés. - flagels, 22 i 24. - Barcelona 

BICICLETES. Construcció i reparació, 

i demés accessoris.—Bailen, 85. 

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 ¿ter.-Provença, 195 

FRATERNLS. Agència de Negocis 
Plassa Catalunya, 3, 2.°, l.".-Barna. 

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 ló . Mallorca, 125 

ESTORAS I G^RPETS coco.-Ll. Gibert. 

P . Urquinaona , 8. Te l . 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. N a v a r r o 
Casa íundada en 1892.—Balmes, 70 

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

ríh. Y tel 
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