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Les nostres poetesses 

N'Agiiès Armengol 
Ens complaem a donar uns frag

ments de la seva biografia que forma 
el pòrtic del seu nou llibre de versos: 
"Rosari antic", de la mai prou lloada 
"Biblioteca Sabadellenca". 

* * * 

Ara que, en la ciutat nostrada, tot
hom coneix i estima les obres de la il-
lus t re poetessa Dona Agnès Armen
gol; ara que la delicadesa i profun
ditat del seu talent, de la seva bondat, 
de la seva feminitat, del seu encès pa
triotisme, han arribat a ésser compre
ses per tots en assaborir la seva ànima 
en retalls de poesia; ara que Sabadell 
se sent vençuda per la dona ideal i li 
rendeix homenatge i-tot Catalunya li 
fa acatament, i surt a la llum aquest 
Rosari antic, poema d'un viure de re
cords escrit últimament, és quan m'a
treveixo a oferir a tots mos conciuta
dans i a tots els catalans aquesta pe 
tita biografia, que tanca l'admiració 
ï l 'amor del meu cor de joveneta en
vers aquesta noble dama, vera plasma
ció de la dona catalana. 

N'Agnès Armengol, nada a Saba
dell en 1852, fou ja durant els seus 
anys d'estudis en el col·legi un modei 
d'aplicació i constància. 

El seu pare, creador d'una important 
fàbrica de filatures de llana, va volei" 
donar-li una cultura vasta i desusada 
en aquell temps, i, a aqueix fi, d'un 
col·legi de religioses de Barcelona, l'en • 
vià a un dels més notables de França. 

Allà, als onze anys, començà a ma
nifestar-se el seu talent guanyant els 
primers premis en gramàtica i ortogra
fia franceses, quan feia només vuit 
mesos que n'aprenia. 

Un esperit poeta és sempre un espe
rit amant de la música, car la poesia 
és el ritme del sentiment i de la belle
sa i tota la nostra vida és ritme per 
virtut de l'amor. La petita Agnès, a 
qui l'enyorança de la seva pàtria va 

fer poetessa, devingué també una no
table pianista i compositora, qui sabia 
posar l'ànima sencera en !a interpreta
ció dels clàssics, a la vegada que, de 
retorn a Espanya, ses composicions li 
valgueren alguns premis en concursos 
catalans i un diploma primera medalla 
a Chicago. 

Fou aleshores quan, arribant ce 
França amb entera bellesa física i 
moral, guardant en son intel·lecte un 
tresor d'estudis i en son cor una forta
lesa a tota prova, s'enamorà de la Ca
talunya inconeguda encara, de la seva 
parla i de ses tradicions. I allò que no 
havia capit de petita ho comprengué 
havent esbrinat ja el sofrir de l'enyo
rança, havent descobert els primers 
secrets de la vida, i havent comprès 
ço que constituïa la formosura i ço que 
dignificava l'amor. 

Estimà la seva terra i estimà el seu 
idioma, i aqueix afecte, fet un culte, 
anà creixent al passar dels anys i arri. 
ba fins als nostres dies en tota sa ad
mirable puritat i grandesa. 

Com qui recull l'or de les darreres 
espigues d'un camp devastat, ella cop
sà tota la meravella dels nostres cants 
populars de llavis de son àvia, i aquei
xes cançonetes, hàbilment apuntades, 
augmentaren, anys després, la col·lec
ció de Cançons de la Terra, publicades 
per Francesc Pelay Briz. Aquest mes
tre En Gay Saber fou qui la presentà 
al món intel·lectual en 1874. 

Des de llavors, i en un ambient gens 
propici per a la vocació literària, es
criví en algunes revistes i prengué part 
en molts Jocs Florals. Obtingué premis 
a Barcelona i en altres ciutats catala
nes i de l'estranger. 

En 1897 tingué la mai prou lloada 
pensada de ressuscitar els antiquís-
sims ballets .Ball del Ciri i Dansa Ca
talana, a Castelltersol; recollint el tre
sor d'aquelles tonades que s'anaven 
perdent, aixecant amb sa paraula sem
pre convincent l'entusiasme del poble, 
aconseguí que la jovenalla acudís a 
aprendre de puntejar la vella dansa a 
la pairal casa Salavert, i fins el mateix 
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any fou ballada a la plaça, en eixir de 
l'església el dia de la festa major, 
amb la consegüent satisfacció dels 
vellets que ploraven de joia. 

De l'any 1900 al 1902, temps de 
trist record per a la nostra terra fou 
quan ella, amb una valentia sens parió, 
amb el més gran entusiasme va alçar 
la seva veu... 

Durant dos anys Dona Agnès lluità 
ardidament, exposant-se a comprome
tre la seva tranquil·litat... 

A la masia d'Esplugues del Moya-
nès, bastida dins la roca, escriví sa ce
lebrada Capta de la guineu, on s'assa
boreix tot l'agre de la terra. Publicà 
després Ramell de semprevives que 
meresqué del públic i dels intel·ligents 
una immillorable acollida. 

En maig del 1908 anà amb altres 
dames a Vilafranca del Penedès a ho
norar la memòria del qui fou el pri 
mer president dels Jocs Florals a Bar
celona... 

El mateix any fou nomenada padri
na de la senyera de l'Orfeó de Saba 
delí, la benedicció de la qual es cele
brà als peus de la Verge Bruna de 
¡'adorable Montserrat, on, eixint de la 
festa religiosa i en els claustres del 
sant Monestir, llegí una patriòtica sa
lutació dedicada al seu fillol, rublerta 
de doctrina sanitosa, en la qual li co
municà tot son daler d'avenç i d'aixe
cament. 

La seva mentalitat creadora no re
posava mai i en 1913 feia ofrena a 
Sabadell del seu inspirat poema Re
dempció, una joia de sentiment, de fe 
i de bellesa. Fou publicat després per 
¡a Il·lustració Catalana en la bibliote
ca de sa revista Feminal. 

Finalment, i fa poc temps, Sabadell 
ii tributà un altre homenatge mitjan
çant la Lliga Regionalista, qui oferí i 
la vegada al món intel·lectual una edi
ció de les seves Sabadellenques, on 
trobem la nostra ciutat i els nostres 
costums dibuixats magistralment. 

A Sabadellenques ha seguit la se
gona edició del poema Redempció i 
el garbell de petits poemes Els Dies 

clars, que són veres hores de claror, 
estrofes de llum, serenor i gràcia que 
tenen perfum de cosa vella, i aquest 
no menys esplèndid Rosari antic, que 
s'ofereix avui a les mans dels saba-
dellencs com una prova de la inesgota
ble energia i inspiració de la nostra 
poetesa, qui, malgrat els seus cabells 
grisos i les anyades que han passat 
davant el seu somriure, serva inalte
rable el caliu del cor i l'alta clarivi
dència de l'intel·lecte. 

Dona Agnès Armengol, muller d'un 
home excel·lent, si no pogué veure co
ronada la seva vida per la glòria de 
la maternitat, escampa, en canvi, l'a-
gombol de tendreses del seu cor sobre 
quants i quant la rodejava i la rodeja, 
creant-se una aurèola de profunda 
simpatia i veneració. 

Ella sabé ésser dona de cor i bona 
esposa abans que tot, ella sap ser pa
trícia exemplar i sagrari vivent de 
virtuts. 

La seva casa, les seves flors, tenien 
encara per ella un més alt grau d'atrac
ció que per les altres mestresses, per
què, si una volva de pols té un caire 
poètic, com no el tindria per Dona 
Agnès el fer les coses de la casa amb 
perfecció quan tota obra bona i ben 
feta és bellesa i la bellesa font de 
poesia?.. . 

Com ella vulguem estimar i com 
ella siguem forts: no cerquem la poe
sia en les coses quan no brolla a fler 
de vista. Fem com ella: que el nostre 
esperit n'estigui ben ple per embolca
llar tot allò que sigui prosa, i vulguem 
que la nostra serenitat espiritual i la 
nostra amor siguin prou altes i prou 
fermes per somriure a tot i per espe
rar a malgrat de tot. 

De la llum del seu viure i de l'ex
periència dels seus anys els seus llavis 
en diuen l'estrofa aromada, i Sabadell, 
orgullosa i contenta de poder-li dir 
filla, voldria catifar de roses el camí 
que li resta fer perquè no desvetllés 
de l'inefable somni constant d'un viure 
de bells records. 

MARGARIDA COSTA. 
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I n c a s d ' h u m o r ? JA S E N PARLA! 
Llegíem a "La Publicitat", de diu

menge, dia 31 d'octubre, la següent 
introducció a la nota crítica (diguem-
ho així) parlant de l'estrena de "Mar
çal Prior", de Josep Maria de Sagarra, 
al Novetats. 

"La popularitat de Josep Maria de 
Sagarra és arribada a un grau que 
cap altre autor aconsegueix avui a 
Catalunya. L'anunci d'una obra seva 
és un ple segur. Ho era al Teatre 
Romea: Ho ha estat al Teatre de No
vetats, d'una cabuda doble. 

No és solament el nombre la cosa 
remarcable en el públic de les estre
nes de Segarra, siaó la qualitat. Un 
hom no pot donar un pas sense topar 
un poeta, un músic, un metge eminent, 
un editor important, un pintor de preu 
o una senyora de l'alta burgesia. L'A
teneu, el Cercle Artístic, dues o tres 
redaccions hi assisteixen, si fa no fa, 
corporativament... De manera que 
quan el crític penetra en la sala d'es
pectacles, sols de donar un cop d'uli 
a l'assistència que el volta, sols de 
copsar tants somriures intel·ligents, 
sols de reconèixer tantes testes il-
lustres, ja gairebé sent com totes les 
armes que duia per a fer l'autòpsia 
de l'obra li fugen dels dits. Un ama
ble prejudici optimista s'empara del 
seu cervell i aquieta els seus nirvis. 
El seu cor esdevé fresc i gentil com 
el d'una noia; obre els ulls, para !es 
orelles amb la ferma esperança de 
goig..." 

Aquesta nota va signada per M., 
que no sabem qui és. Sembla, però, 
que l'humorisme ja envaeix els pe
riòdics "seriosos" i tot. 

Sembla que el senyor Pujols comen
ça d'estar content perquè, finalment!, 
algú ja parla del seu llibre: "Histò
ria de l'Hegemonia de Catalunya en 
la Política Espanyola". 

Sí, ja se'n parla. Vegeu què en diu 
la "Revista de Catalunya" en el seu 
número d'octubre: 

"Total, doncs, un auto-reclam i res 
més. Exhibicionisme i res més! Posa 
i res més. Vet ací el que és aquest 
llibre. Francesc Pujols és una de les 
tantes valors buides que ha tingut de 
suportar el nostre poble. El seu pres
tigi no resisteix el més petit examen 
dels homes de biblioteca, ni el més 
lleu contacte amb la gent del carrer. 
Es un prestigi fet a les penyes i bom-
bejat pels amics". 

Això és una de les coses que en 
diu. 

Resta servit el senyor Pujols. 

S O IV E T 
Jovenesa falaguera 
que la il·lusió corona; 
edat en què tot se dóna, 
edat en què tot s'espera... 

Mes, ai! passa la fal·lera, 
l'esperança ens abandona, 
l'encís fuig... i tot ho afona 
la realitat grollera... 

Il·lusions de jovenesa, 
trist del qui en vosaltres fia 
i en aquest món de tristesa, 
traït per la fantasia, 
presum trobar-hi l'altesa 
de l'amor que el cor somnia! 

MARIAN AGUILÓ 

Tret del primer volum de "Poesies 
Completes" de Marian Aguiló, suara 
publicat per la Biblioteca de la "Ilus
trado Catalana". 
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T E N I R U N A C A 8 E T A 
Tenir una caseta és una aspiració molt barcelonina i, creiem, de 

tot home, barceloní o no. D'aquí pervé la voga per a les cases a 

fíBlLOC ZME C A 5 Ï E Í T I E E S I A ©BHEWJ CÍROSJVÍS BE IL4i. "B&SXÁJtA.' 

bon preu, de les quals s'han fet diferents estudis; un d'aquests, 
i ben remarcable, és el dels senyors Eugeni Giral d'Arquer i Albert 

Carbó. Com que les il·lustracions de caràcter general entren també 
en el tarannà de la nostra revista, heus aquí perquè avui ens és 
plaent de donar les vistes que reproduïm. 



6. - EL B O R I N O T . 

Els Caoiàndules 
De senyors Camandules se'n tro

ben per tot: en el tramvia ocupen el 
seient de dos; en el cine es repapen 
com bajàs; a l'església s'agenollen 
dalt de la cadira; a la Rambla van 
contra direcció. Us afranqueixo de 
contar-vos les molèsties que rebreu 
d'un senyor Camandules, si el topeu a 
l'estanc triant un cigar, a la barrete
ria cercant capell o a la corbatería 
proveint-se d'un parell de botons de 
mig ral dotzena; són insofribles els se
nyors Camandules, car mai no acaben 
d'enllestir! 

Els veureu; ara me'n vaig, ara em 
quedo. Sembla que estan decidits 
d'entornar-se'n a casa i, mai no aca
ben de guillar. Amb res no podran pa
gar el fregiment de sangs que oca
sionen. Ja té raó l'adagi en dir que, 
qui espera es desespera, car són molt 
llargues les hores comptades per mi
nuts. Com hi ha món, que en cal, de 
paciència, per resistir els tempera
ments tossuts i indecisos; talment 
sembla que Déu Nostre Senyor ens el 
posi davant per punició de manca
ments comesos en moments de poc 
seny. Poc de mal ens farien, però, si 
tothora tinguéssim la taula parada i 
ben plena la butxaca de l'armilla. 
No és així, però, sinó tot el contrari: 
freturem d'anar a un promíg de vui
tanta per hora sí volem conservar l'e
quilibri domèstic i acontentar les set 
boques que. sols es tapen amb el 
guany del nostre pa de cada dia. 

El senyor Camandules rai, que to
tes li ponen, no es preocupa gaire 
dels que la ballem magre. Ells van 
fent la seva prescindint del que di
guin o pensin ek miserables mortals 
que han de treure un pam de llengua 
enfora perquè ells puguin tirar de la 
renda esplaiant-se viatjant i donar-se 
una vida de vint-i-un pjaer. 

Seria el de menys si no destorbes
sin amb les camanduleries llurs sacri
ficant tot el dels altres a la pròpia 

conveniència. No sabent com e-n?.er-
çar el temps tenen un gust damnable 
a fer-lo perdre als altres: a cal bar
ber, està ben posat el que li toca d'a
nar darrera d'ells, mai es troben prou 
ben afaitats i retocats de pulseres. Se
ria preferible donar-los diners per tal 
que no hi anessin a destorbar la par
ròquia que, per necessitat, ha d'anar-
hi dues voltes setmanals. 

Fins que copiem dels Estats Units 
la "Lliga dels decidits" no ens desfà-
rem d'aquestes patums que la llei to 
lera i el poble aguanta: allà sí que ho 
arrangen bé i ràpid. Troben un ca
mándula que maimoneja per traspas
sar el carrer ? venta-li empenta i, avall 
com si tal cosa. Que en tal no es deci
deix de baixar del tramvia? amb ur. 
cop de colze n'hi ha prou per aviar-
lo al dispensari. Estarien frescos els 
del "times ist monis" d'aguantar pe
pas semblants: el porc se'ls tornaria 
truja i no trigarien gaire a perdre el 
compionat mundial dels afers. 

Es de doldre que estant assaben
tats com estem de la manera de posar 
les coses al lloc que els correspon no 
ens ocupem d'una vegada de fer ço 
que d'altres països fan amb tant èxit 
foragitant-ne els senyors Camandulea 
entrebancadors i barruts de mena. 

ARM. 

¡ M I R A C L E ! 

D'esclofa d'ametlles és la foguera 
que crema, callada, al mig del camí 
a mida que escampa densa fumera, 
—blau núvol que sap quin és son destí, 
I la quitxalla, posats en filera, 
escarben la cendra i mengen pa amb vi 
a l'hora que cerquen l'espurna darrera, 
—la volva que viu i torna a mori. 
Fins, que la pluja amb gota menuda, 
bo i compadint-se li fa caritat. 
apaga el caliu fent fondre la cendra: 
Fent que l'esclofa mancada d'ajuda 
i que ja era de color cremat, 
com per miracle esdevingui tendra. 

MIQUEL VINYA 

Barcelona, 22-10-26. 
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Que rodi el mon 
Molt ens costaria de creure l'exis

tència d'un ésser mortal capaç de pro
var el capgirament de tot el món. El 
poder dels Cèsars, Alexandres, Na-
poleons i altres asos que esmenta la 
història—no sabem fins a quin grau 
de veracitat—és una matèria total
ment esgotada. Ningú que no tingui 
malalt el cervell pot, ni tan sols som
niar en el retorn d'homes poderosos 
que imposin la voluntat llur a d'altres 
homes i pobles: d'intentar-ho esde
vindria un estrepitós fracàs. 

Les característiques, habituds, cos
tums i ço que dóna fesomia pròpia no 
és tan fàcil de canviar com sembla ai 
primer cop d'ull. No és pas tot u de 
conquerir el cor d'una femella que do
blegar un roure centenari. 

Quan anàvem a l'escola el senyor 
Bartomeu ja feia entretocs d'aquest 
istil. El que hi ha és que llavors no en 
capíem prou bé el sentit. Si ara fos, 
d'altra manera l'escoltaríem el senyor 
Bartomeu! que us asseguro que en 
deia unes de ben grofolludes. 

Una vegada—ho recordo com si el 
sentís—comentava una de les més xi-
roies escenes del "Don Quijote de la 
Mancha"; era aquella del "mantea
miento" de Sanxo. El senyor Barto
meu donava a tots els que intervenien 
en l'esmentat episodi un nom ben co
negut de la gent del poble. El que se 
la carregava més era un home de bo
na fe, que n'hi ha molts per tot ar
reu; els traginers eren una colla de 
vius i platxeriosos que vivien al dia 
sense pensar ni en els canvis de temps 
i, el don Quitxot el representava pel 
que feia de batlle en ei poble, un home 
molt fatxender que es deixava ama
gar l'ou per tothom, i ell tan satisfet. 

Nosaltres, com que érem una xicalla 
que ens plaïen més els contes de prin
ceses encantades i bruixes fatilleres 
que no pas els comentaris al llibre de 
lectura no paràvem esment en la subtil 

intenció que el senyor Bartomeu es
pargia en el relat seu, talment la cria
da de casa tira sal a l'amanida. Allò 
que es diu; acabat de dir, acabat d'o
ferir. A mesura, però, que anàvem 
creixent entenguérem la significació 
de moltes de les coses dites per aquell 
mestre bondadós i humil amb resis
tència per aguantar tres trimestres 
sense cobrar el sou i amb més filosofia 
que més de quatre dotzenes de doc
tors que fan el tifa per universitats i 
ateneus. D'aquelles explicacions pervé 
el meu escepticisme a llegir quelcom 
de ço que s'ha escrit dels temps pre
tèrits fent, sense ni com qui diu vo
ler, comparacions i traient conseqüèn
cies que hom aplica, com li sembla, a 
fets viscuts. 

D'això que tingui per una camama 
predicar que el món es transforma per 
voler d'un home. Les il·lusions es des
fan com el fum i les pretensions s'es-
tabellen com els vaixells que sense 
govern topen amb les roques de ía 
costa brava. No hi ha altra realitat 
que la immutabilitat de les lleis natu
rals i, encara que s'avanci o retardi 
l'hora del rellotge, el sol fa la mateixa 
ruta que li han assenyalat i el món 
camina al pas que ha de caminar i les 
fesomies són les de cadascú sense que 
existeixi poder humà per canviar la 
color dels ulls, l'amplada de la boca 
o la figura del nas. Ço que vol dir que 
les coses són com són i no d'altra ma
nera. 

Així, doncs, és lògic que els Sanxos 
restaran tan Sanxos com ho eren 
abans de governar la Barataria, i els 
traginers seran sempre la gent del gre
mi, com els somnia-truites estrafaran 
el personatge manxec que sempre re
bia de les costelles i, anava fent. 

El millor, doncs, és deixar que el 
món rodi, que d'una manera o altra 
ens n'eixirem. 

FLENDI 



Un menjador-cuina, en les cases a bon preu que composen el bloc. 
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Les escoles en el jardí interior del bloc. 
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Les a n è c ü o l e s 
ELS BARRETS I LES IDEES 

El romanticisme és el xamberg i la 
xelina i les filigranes capilars. Des
prés amb les idees d'ordre les ales 
dels barrets es van estrènyer i les cor
bates també. Avui podeu veure per la 
Rambla uns minyons amb uns barrets 
petits i una veta negra al coll. Es d'un 
efecte més aviat trist i pobre. Diuen 
•que és un símbol de voluntat. No se'n 
necessita gaire per posar-se un llacet 
al coll i en canvi us pot fer fer una 
cara d'home escanyat. 

La bimba, el barret fort per contra, 
té tot un altre prestigi. L'home que ei 
porta sembla que hagi de tenir idees 
consolidades. Una bimba sempre sem
blarà una cúpula que corona un edi
fici humà. Els alemanys el porten 
com si fos un casc. Els anglesos són 
les que els porten millor. Hi ha an
glesos però, tripulants de vapors car
boners, als quals el barret fort no evi
ta que vagin espitregats i embriaganr-
se a cada moment. Escena, el port de 
Barcelona. 

A Catalunya la bimba ha cobert 
testes molt senyalades. Guimerà, Car
ner, Segarra, entre els poetes. El se
nyor Bertrand i Serra, conegut esport-
man i home de negocis, té l'assortit 
més variat de bimbes. Abans se'n 
veien unes de color de canyella qut: 
eren portades per uns senyors pinto
rescos i autoritaris. Ens queda encara 
una bimba gris molt notable, que és 
la de l'entusiasta banquer senyor Jo
vé. Aquesta bimba pot durar molts 
anys perquè el seu propietari és jo
ve i impertorbable. Tenim encara el 
barret fort i majestuós de l'Ors, el li
terari i atrotinat d'En Pla i molts 
d'altres que sentim no recordar. 

L'evolució de la bimba és digna de 
remarcar-se. Abans el senyor que 
sortia de la missa dominical i acon,-
panyat de la seva nombrosa descen

dència i abundant muller, anava a 
comprar un tortell al Forn de Saní 
Jaume, portava un barret que era una 
veritable institució. Era més esfèric 
que els altres i amb unes ales recar
golades. Es portava posat recte, com 
si hagués caigut del cel. El cervell 
no anava gaire apretat. El barret era 
com l'arca guardadora dels principis 
sustentadors de la família i de la 
inspiració necessària per a multipli
car-la. Qui se'n recorda? El món ca
da dia volta més de pressa. Adéu 
barret patriarcal. Ara la bimba més 
solemne és la que porten els esport-
mens del Polo Jockey Club. Quina 
degeneració; hi ha nois de la "crè-
me" que fa quatre dies es ficaven e! 
barret fins a les orelles. Barrets de 
rialles. Els principis quedaven aixa
fats. Avui però el més apropiat és 
portar-lo tot just apuntat i una mica 
de gairell. Una americana curta i uns 
pantalons "oxford" completen la fi
gura. Una figura impresionant si ade
mes hom sap ballar el "charleston". 
Les dones amb aquest ball són molt 
exigents. Es un ball mogudet, trepi
dant, trontollador. I les dones els agra
da molt de veure que el món trontolla 
sota la lluna de Caldetes. 

Aquesta és una meditació davant 
d'un barret fort i un barret fort sem
pre serà un crani de feltre. 

S. 

(D'"E1 Pla de Bages", de 22 octubre 
1926). 
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Barcelona, avui en dia 
Tanmateix ens anem tornant molt 

cracs, els barcelonins! 
Ai, senyor! Encara no fa dos mesos 

que quasi bé tots érem persones acos
tumades a presenciar impassibles les 
majors extravagàncies de la civilitza
ció; estàvem familiaritzats amb el viu 
moviment de les capitals populoses; 
i, si algú feia admiració d'un cas no
table, ens el miràvem amb una rialle
ta de burla, com aquell que diu:— 
D'on surt, ara, aquest beneït? Que 
està fet a poc! 

La gala del barceloní era, com ¡a 
del botiguer d'Espronceda, nihil ad-
mirari. Ens parlaven d'una grossa ban
carrota, d'un adulteri acompanyat 
d'escàndol, d'una criatura de dotze 
anys suïcida, i tot seguit responíem: 
—Oh!.. . Això es veu cada dia! Oh, 
si anésseu a París!. . . si haguésseu es
tat a Londres!... 

Llegíem els diaris que porten noves 
de tot lo món i trobàvem en les seves 
planes el descobriment d'un centenar 
dlsles, l'incendi d'una vila entera, el 
sacrifici d'un mariner que patia mort 
per salvar a una persona descone
guda, un pacte mercantil que ager
manava a dues nacions, la caiguda 
d'un imperi, la gloriosa aplicació d'un 
nou remei que deslliurava a la huma
nitat d'un mal horrible. I nosaltres, 
freds i avorrits, llençàvem els periò
dics, dient:—Quin fàstic! Aquests pa-
perots mai porten res.—Miràvem les 
funcions de teatre i tot ho trobàvem 
vell, insípid, pesat, insuportable. 
Vèiem un article sobre la nosa que fa la 
Ciutadela, i exclamàvem:—Bah! Sem
pre ens parlen de lo mateix! 

Si de lluny reparàvem munió de 
gent aturada en un carrer, ja se sabia: 
tots havíem de dir: Que n'hi ha, de 
badocs, a Barcelona!... 

Ai pàtria, pàtria! Qui t'ha vist i et 
veu! 

Ara és ben al revés! 
Sembla impossible que en tan poc 
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temps hajam passat d'aquella vanito-
sa indiferència, d'aquella supèrbia pre-
sumptuosa a la curiositat infantil més 
extremada. 

Sobre aquest punt també els podria 
posar quatre paraules en llatí, que hi 
vénen molt al cas; mes no les poso 
perquè no estic ben segur de saber-Ies 
exactament, i en cosa escrita és molt 
fàcil que a un l'atrapin; si això fos 
discurs o sermó, ja els les hauria tira
des entre cap i coll, perquè les parau
les volen, i parlant una mica enfarfe-
gat ningú podria demostrar-me que la 
cita era esguerrada. 

Després d'aquesta prova de fran
quesa, que de ma plena voluntat els 
dono, crec que m'hauré fet quelcom 
simpàtic als lectors, i, amb aqueixa 
confiança, prosseguesc. 

Endemés, com anàvem dient, hem 
canviat tant, en dos mesos, la gent de 
Barcelona, que estem desconeguts. 

Ara, tot té gran importància: tots 
referim, com si fossin assumptes de 
molta entitat, les petiteses més nímies 
i insignificants. 

Arriba un a una reunió de cafè o 
passeig, i, si vol veure's rodejat d'una 
cinquantena de curiosos, no té més que 
preguntar:—Que no saben lo que ha 
succeït ? 

Si el diari porta que la pluja ha 
escrostonat la fatxada d'una casa aca
bada de fer. tot seguit sentireu vint o 
trenta persones que diuen:—Home! 
ho tinc d'anar a veure.—Ja aquest suc
cés és un alicient per a la curiositat 
pública. 

Hi ha hòmens formals, d'aquestos 
que consideren malaguanyats el temps 
i els esforços que s'empleen en com
batre la pena de la vida, que amb tota 
la bona fe es dediquen a contar les bo
tigues tancades, i, apuntant-les per 
carrers i barris, viuen persuadits de 
què el dia que publiquin els seus da
tos hauran fet un gran servei a l'es
pècie humana. 

Jo mateix he vist a un senyor molt 
amic de les ciències exactes, i enemic 
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acèrrim de tot quant pot distraure a la 
gent de les ocupacions sèries, jo l'he 
vist passar mitja hora al carrer, atu
rat i mirant en l'aire, i no per a con
templar la immensitat del firmament o 
el majestuós curs dels astres, sinó per 
a veure una mona amb capa vermella, 
que menjava sucre sentada en la ba
rana d'un balcó de segon pis. 

Si pel juliol li haguessen dit que tan 
prompte havia de caure en semblant 
debilitat, hauria respost que tractaven 
de .burlar-se d'ell sense gràcia. 

Abans, el parlar de la pluja, del 
vent, de la lluna nova, sols era propi 
de vells xacrosos o d'enamorats, po
llastres o curts de gambals que no s'a
trevien a encetar l'assumpte del seu 
deliciós neguit. 

Ara tothom, sens excepció, no sola
ment en parla, sinó que, a penes bada 
la boca, el barceloní ja pregunta quin 
temps fa. Tots sabem a quina hora ha 
canviat el vent, si ha plogut a mun
tanya, què porta el calendari per la 
quinzena vinent, i a cada pas trobareu 
grupos de gents que es fan reparar els 
uns als altres si cap a Montseny ni 
ha núvols i fa ull cap a garbí. 

Xicotassos com uns Sants Paus, que 
abans sols pensaven en xefles de païe-
llas i mam que te crió, i feien burla 
de tot quant tirava a ordre i vida arre
glada, els veureu ara subjectes al cal
do de gallina, al te i a la més severa 
sobrietat. Abans de ficar-se al llit cal
culen si en tindran prou amb dues flas
sades, i, si el temps refresca, se n'hi 
posen tres. 

Les calaverades que solien consis
tir en fer postes sobre tornar a sopar 
després d'haver sopat, en trencar vi
dres i en anar cantant pels carrers a 
deshora de nit, ara consisteixen en 
reunir-se tres hores per espai de vuit 
dies i fer salomons i cadenes de pa
per, amb bitllets de les rifes extraor
dinàries, perquè són de colors. 

D'ençà que es va posar el bando 
perquè s'emblanquinessen escales i pa
tis, tothom estudia les virtuts desin

fectants de la calç; se disputa sobre 
quina és més blanca; s'examina en 
quines èpoques ha pujat i baixat de 
preu, i es considera al calcinaire co.Tt 
a un dels oficials més útils a la socie
tat. No s'hi pot fer més; no podem ja 
passar per davant d'una escaleta sense 
tirar-li una ullada per a veure si està 
ben emblanquinada o no. 

Si els almogàvers nos veien! 
I si ens veiessin embabiecats davant 

del Cafè Espanyol, d'Espanya, o del 
Suís, les nits que hi fan cremar una 
dotzena de llums de gas, quina ganyo
ta ens farien! 

No s'havien burlat mai, vostès, d'a
quelles poblacions que, com a gran 
cosa, nos feien saber que estaven molt 
alegres perquè els havia arribat tropa 
i confiaven que els diumenges la mú
sica militar tocaria en la plaça? 

Quina diversió!—dèiem amb escar
ni.—No sé com ningú pot trobar gust 
en semblant cosa! I lo cert és que avui 
tot Barcelona acut a la Plaça Real al 
vespre, i fins hi ha sèries disputes so
bre si el cometí o el butzen han donar 
una nota fora de to. 

Els focs de carrer tenen per nosal
tres un atractiu que abans no hauria 
tingut el primer tenor del segle, i els 
balls de carrer, estimulats per la com
petència, fan coses que ens semblen 
prodigis i ens inclinen a meditar se 3-
sudament respecte a la influència de 
l'empedrat públic en el benestar del 
gremi dels sabaters. 

Això és Barcelona avui en dia: a 
tal punt hem arribat; tots som tafa
ners, badocs, frívols, donetes, per cul
pa de.. . 

Atura't, Pau. 
Quedi sepultat en el silenci el nom 

del culpable. 
L'anomenarem en son dia, que serà 

quan es canti el Tedèum. 

X. (ROBERT ROBERT). 

(D'"Un Tros de paper") . 
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I I Q U I D A C l d de totes les existències de la 

CASA BASTIDA 
5 1 8 , P A S S E I G D E G R À C I A , 1 8 
^ {¿ran Basar de Sastreria, sistema Kfordamericà 

Nostra contínua prosperitat ens ha permès fer 
una Gran Reforma de la que neix una nova 
i més potent Casa Bastida i que per donar 
lloc a una Transformació total, necessitem 
liquidar completament nostres existències a 

qualsevol preu 
Comprant els seus Vestits, Abrics, Camises, 
Corbates, Mitjons, Mocadors, Sabates i Ca
pells, per cada 25 ptes., comprarà com pjr 

valor de 25 duros en altra part. 

Secció de Sastreria, confeccionada 
i a la mida 

Es confeccionen tota classe de Peces: de 
Carrer, d'Abric, d'Etiqueta i d'Esport 

Elegants vestits, gust de gran xic i tall anglès, 
des de 50 ptes., amb figurins Dernier Cri i 

Sistema Ràpid, en quatre hores. 
10.000 Vestits confeccs. panyo, des de 20 Ptes. 
10.000 Pantalons " " 5 " 
10.000 Abrics Alta Novetat.... " " 25 " 
10.000 Talls de vestit " " 10 
10.000 Impermeables " " 25 " 
10.000 Americanes Punt " " 25 
10.000 Pantalons Oxford " 1 0 
10.000 Americs. Tutan-kamen. " 25 
10.000 Trinxeres " " 50 
10.000 Batins " 25 " 
10.000 Pijames tall Sastre .... ' 5 
10.000 Guardapols des de 5'95 " 
10.000 Gorres " " o'95 " 
10.000 Capells " s'95 " 
10.000 Sueters " " fç5 " 

En diferents Seccions 
Camises des de 3'95 Ptes. 
Calçotets 
Guants 
Tirants 
Mitjons 
Lliga-cames 
Mocadors de butxaca 
Corbates Seda 
Camises Dormir i Esport 

195 
o'95 
o'95 
o'5o 
o'5o 
o'so 
o'95 
495 

Nostres incompatibles Baratures no impedei
xen que obsequiem a nostres compradors amb 

sorprenents Regals segons la compra 

Els de fora que vulguin servir-se de nostra casa, escrivint-nos i adjuntant o'5o pes
setes en segells, rebran: Catàleg, Mostres, Figurins i un sistema per prendre's la 

mida així com les instruccions per a rebre l'encàrrec abans dels 8 dies i 
QiiimmfiiiiiHiiiimimiiimiiitiiiimiiimimimmiHfimiiiiiimiíC 



E L B OR I N O T . - 15. 

« E L B O R I N O T » 
és el 

periòdic literari 
de més circulació 

AQUEST NUMERO 

HA PASSAT PER LA CENSURA 

PELS BELLS CARRERS DE Mil CIUTAT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—C. de Gent, 304, pral. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
F . BONET.—València, 188 

Llibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

Instal·lacions elèctriques, aigua i gas 
RAFEL SALA.—Corts Catalanes, 451. 

Pelletería 
L E RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

MATERIAL ESCOLAR I CDZNTÍFIC 
(SUC. ESTEVA MARATA). R. Univer., 7 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers, 72. 

Llaneria i Sedería  
CASA PUIG.—Call, 9.  

Camiseria.—Boqueria, 36 i 38 
RODRÍGUEZ & FERRER 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
PÉREZ I SÀBAT.—Fontanella, 18. 
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Art. Fotogràfics i treb. de Laboratori 
E. PICAZO.—Jovellanos, 4. 

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

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

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

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

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

VULCANITZACIÓ DE N E U M A T I C S 

A. Hernández.—Rosselló, 199. 

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

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

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

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

Sastreria Econòmica.—P. Padró, 14 
Trajos a plassos i al comptat 

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral. 1.» 

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

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

PELLETERÍA LE R E N A R D 
Corts Catalanes, 614.-Barcelona 

Màquines per rentar, secar i planxar 
Via Layetana, núm. 54.-Barcelona. 

Electricitat i Lamp. MARCELÍ ROVIRA 
Plassa Pi, núm. 2.-Barcelona. 

IMP. ALTÉS 



S A L A P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Patritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

F a b r i c a c i ó pròp ia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eipositió, lespiiti i Til·lers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 - H 

BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novel·la 
contemporània 

O» 
A TOTES 

LES 

LLIBRERIES 
Preu: 

3'50 ptes. 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

C o r t s C a t a l a n e s , n . ° 663 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

TRICROMIAJ-AUTOTIPIA5 

CALÇATS 

ALFONS 

RASPALL 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

Portaferríssa 
BARCELONA 

f 1T7VI) T\V Tll 1> II lï V el clàssic de l'humor ¿S 
L A I L L l i l l i , l U I l l f l Ei ò demaneu-lo a totes les llibreries Pessetes 

Rellotgeria "El Marino" 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE 
CISS1Ó Garan 
tit per 10 anyiv gw 
I únic que duíf . ^ r / 
rant els cin 
pr i m e r s # 7 
s adob 
de franc en tota 
mena de espai-
llament. 

PER ENCARREGS: 
JAUME ROCA, 
O r d r e , 1 3 6 , 

bant \ndreu  
J O S E P TO
RRUELLA. 
Pipollés,73, 

. St. Mani 
immA MERCE
RIA «Bell Ca
prici», Carmel , 
50, Les Corts 

CENTRAL I TAULER O'BOOBS: 

Jaume Fonollosa, Canvis Vells, I . 

Bisutería fina. - BARCELONA 

Si els sens 
i o l i s es 

cansen po 
I evitar-ho 
1 consultan 

l ' o p t i t 
profes-
siona 

J. Ruiz Urrea 
Ronda Sant Antoni, 6J 
fi etibipi el lum Eilriii ptr l'eiuli 

FABRICA DE LL B H G Ail M ES 
la m i l l o r de la nostra terra 

TELÈFONS 
a S e u d'Draell, n . 0 l 2 3 
H Barce lona , n.° 2 0 2 3 
H S i t a e s , n. 1383 

Demanen a tot arreu la marca 

ÍLS PIRINEUS 
Quingies i Escalar 

CA TELLCIUTAT 
(Seti d'Urgell) 
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