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Tot es conjura contra la gent de la ploma 
A França, que n'és el país, es fa 

una enquesta sobre les condicions de 
vida dels intel·lectuals o 
gent de la ploma. La con
clusió de l'enquesta ja es 
dibuixa: l'escriptor és el 
qui viu en més males con
dicions, és el menys pa
gat. Quan tots els altres 
oficis han vist augmentar 
llurs guanys o sous en pro
porcions molt vastes, es 
pot dir que la gent de la 
ploma es troba amb les 
mateixes retribucions que 
l'any 1914, abans de la 
guerra-

L'editor, el llibreter, e! 
quioscaire, l'impresor, tot
hom suca del suc del cer
vell de l'escriptor, mentre 
l'escriptor roman dessa-
cat, eixarreït. 

_ Ací, un home (que es te
nia per gran cosa) con
densava tot el judici que li mereixien 
els lletraferits en aquests termes: 

—L'intel·lectual, deia, és aquell ho
me que als trenta anys no serveix per 
res. 

Ah, no cal fer-se il·lusions! Amb 
més o menys cruesa, aquest judici el 

formula quasi tothom; ad 
encara més que en d'al
tres bandes. I encara hi 
ha nombre de senyors 
(és un dir!) que es pensen 
amb un refresc ò si tant 
voleu amb un àpat acon
tentar l'intel·lectual, en 
forma de periodista, de 
repòrter, de cronista, etc. 

En fons, però ¿no serà, 
aquest judici, una fórmu
la de revenja del menys
preu continu que la gent 
de la ploma expressa con
tra aquests anomenats 
"senyors"? 

Una moda novella s'es
tén ara molt; és una moda 
que ja ve d'antic, però 
que als nostres dies pren 
aires d'epidèmia, és la bi
bliofília (o sigui l'amor, el 

gust, l'afició, la ceba a col·leccionar, 
col·leccionar diem no precisament 
llegir, l l i b r e s més o menys rars, 
més o menys bonics p e r f o r a 
més o menys ben presentats, més o 
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menys antics). Però aquesta biblio
fília darrerament ha pres un caire es
pecial pertocant als manuscrits au
tògrafs. 

L'autògraf, el manuscrit de la mà 
personal de l'autor, de l'escriptor, co
mença a esdevenir una cosa una mica 
rara, per la invasió general de la mà
quina d'escriure. Allí on, com a Fran
ça, Anglaterra, Alemanya, Estats 
Units, etc., hi ha el professionalisme 
de l'escriptor, de l'home que es gua
nya la vida només d'escriure novel
les, contes, versos, drames, etc., i que 
per guanyar-s'hi la vida ha d'" escriu
re" tant, la mà no dóna l'abast, ha 03 
recórrer a dictar a la taquígrafa, al
menys a la mecanógrafa. 

I si abans, i si fins ara hom especu
lava a base del llibre rar, bonic, antic, 
etc., en vistes als bibliòfils, col·leccio-
nadors, o bibliomaníacs, d'un temps 
ençà hom especula a base dels manus
crits autògrafs, és a dir directes del¿ 
autors. En això ja juguen molts di
ners... però no cap per al pare de la 
criatura, dimontri! 

X. 

VOLUNTAT INDECISA 
BALADA 

Adéu-siau Voluntat: 
adéu amiga i amada, 
pensament com aturat, 
rialleta enamorada. 
Si la poncella s'ha closa 
vora al riu o un marge sec, 
hi ha una rosa mig desclosa 
per el doll d'aigua d'un rec. 

Quan la viola s'ha obert 
curulla d'exquisidesa 
abscondida dins el verd 
i el morat de la devesa, 
hi ha un clavell que s'ha marcit 
i un gessamí que es colltorça 
com el batec del meu pit 
que de lluitar perd la força. 

Hi ha un clavell i un gessamí 
i una rosa mig desclosa 

i un batec, punyent i fi, 
que sospira i que em fa nosa. 
Ai, friso per fer quelcom! 
Idea indecisa, rima: 
"una flor; una per hom 
que el meu cor sedent estima". 

Adéu-siau Voluntat, 
adéu, amiga i amada! 
Per quin indret has marxat, 
riu avall, o enllà la prada? 
Lluny d'ací i mar endins 
cercant la fe en altra terra, 
o vers oblidats confins 
que la meva ment desterra? 

Adéu-siau Voluntat 
rialleta enjogassada! 

C A R L E S M O N F A R . 

(Carles Monfar, el jove montblanquí, des
conegut encara al món literari, hi fa els 
seus primer passos. Com podeu veure, 
aquests primers passos són en ferm.) 

V O L V E S 
Jeroni de Moragues feia dies enre

ra, des de "La Publicitat" una franca 
lloança de les sardanes del Desert de 
Sarrià. Pobre Maragall si hagués ha
gut d'inspirar-s'hi! En lloc de "La 
Sardana" hauria escrit "L'acordió". 
Perquè totes, absolutament totes les 
rotllanes que es fan al Desert, s'estiren 
i s'arronsen per tots cantons, amb un 
ritme massa boig o massa mansuet, 
com uns acordions. 

* * * 
L'obra "Crisàlides", del mestre Ca

talà, va ésser aplaudidíssima — afir
mava l'altre dia el crític musical d'un 
diari barceloní, en ressenyar el dar
rer concert de l'Orfeó Gracienc.—Pre
cisament "Crisàlides" no es pogué 
cantar, per malaltia del solista. No 
ens estranya aquesta "gaffe" com tan
tes d'altres: molts dels nostres crítics 
musicals els veureu per tot arreu,, 
menys als Concerts. 

PETIT & PATAU» 
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D O L Ç A P E R D I U 
Dolça perdiu, i tu, guatlla daurada, 
ara torna la caça dins les valls. 
El gós, per aixecar vostra volada, 
ensumarà tots els amagatalls. 
I no hi valdrán ni la cuma deserta, 
ni la falguera i les pedres del riu: 
i cel amunt tota via és incerta, 
en l'esplendor serena de l'istiu. 
Mes amigues, fugiu l'alba enganyosa, 
que fa les altes fulles resplendir; 
fugiu la font innocenta i plorosa, 
escampant dins la pila el rajolí. 
Aquell pagès, qui tot al mitg de l'era 
trassava un cercle igual amb el flagell, 
ja us fa la guerra à l'hora matinera; 
si té el fruit de l'espiga vol l'ocell, 
i creu que tot el món és son imperi, 
que seu fetes per caure en el sarró, 
i no teniu cap sant que us al-liberi, 
guanyat pel vostre cant ennaigador; 
cap sant vos dona entrada en sa capella. 
pel finestró de lloses i de cals, 
i tot alçant el dit, vos aconsella, 
mentres que el segador gira la falç, 
dolça perdiu i guatlla de l'userda, 
que teniu una flauta i un flaviol, 
i us refresqueu el pit dins l'ombra verda, 
i escampeu la niada a ran del sol. 

Tret de "Canta-Perdiu". de Josep-Sebas-
tià Pous (servem ¡'ortografia del llibre). 

Del balconei estant 
Joan Santamaría està molt content 

perquè la seva darrera novella "La 
filla d'En Tartarí" es ven força. Més 
es vendria si l'autor tingués tan bon 
gust com imaginació. La seva prosa 
és una veritable "paella valenciana": 
hi ha de tot. Llegint-la en veu alta fa 
l'efecte d'una enervant tira-llonga de 
renecs. Malgrat el regust celestial del 
seu cognom, Santamaría fa una fortor 
terrible de sofre. 

* * * 

Unes males veus s'entretenen a fer 
córrer que el poeta Sagarra ja s'està 
esmolant les ungles i els queixals per 

abraonar-se damunt d'En Jaume Ros-
quelles, el novell autor que ha d'es
trenar a Romea molt aviat. Després 
de la rebentada a En Vinyes, que és 
tota una "Llegenda de boires" si En 
Rosquelles arriba a treure el nas, "El 
neguit de la sang" farà dir a En Sa
garra una rastellera de coses lletges. 
Però tothom, fent la rialleta, es dirà: 
"Deixeu que s'esbravi: és "La follia 
del desig!..." 

& * * 

El raid Barcelona-Girona, per To
màs Garcés va ésser acomplit amb 
èxit felicíssim. La nau aèria arribà a 
terme enflocada de gallareis. Carles 
Rahola, entre singlots d'emoció, va 
comparar-lo a una gavina. Però, En 
Garcés que no estava per més cançons, 
va dir-se, rient per sota el nas: Una 
gavina, jo?: un peix que es porta l'oli, 
si de cas! 

• $ $ 

/ . Farran i Mayoral ha començat la 
seva col·laboració, sempre estimada, 
a la pulquèrrima revista: "Ciutat", de 
Manresa. El títol de la 'seva col·labo
ració és "lletres a una amiga catala
na". 

Recordareu que, temps enrera, 
aquest mateix senyor escrivia a "La 
Revista", de López-Picó, unes "lletres 
a una amiga estrangera". Al món in
tel·lectual s'ha produït una profunda 
commoció: quç ha passat? Heus aquí 
la pregunta que circula d'ací i d'allà, 
el dubte, la preocupació, el misteri! 
Es que ha renyit amb la rossa estran
gera? O és que, bígam, manté col·loqui 
amb l'una i Valtra, a l'estil d'allò: 

L'amiga blanca m'ha encisat 
també la bruna 

jo só una mica enamorat 
de cadascuna. 

del nostre poeta? Totes les hipòtesis, 
suposicions, explicacions que fins a 
l'ho'a present són donades com a més 
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verídiques diu que no satisfan els exi
gents. 

La cosa que sembla ben demostra
da és que aquella "amiga estrangera" 
era la Berta Singerman. Però alesho
res com s'explica la ruptura amb 
aquesta divo-rapsoda, sirena de md 
veus, que en allò que té de peix (com 
tota sirena) es porta l'oli? Heus aquí 
per on els més ardits es perden. 

Altrament: qui és l'amiga d'ara, la 
bruna catalana?... I és bruna?... Re
pareu com d'una al semblant qües-
tioneta literària sense importància es 
deriven multitud de problemes de 
conseqüències insospitades-

Afortunadament, sembla que aviat 
es farà clar: "La Publicitat" ha en
carregat a ]. M. Boronat Recasens un 
interviu amb Farran i Mayoral. Es
verem que, refusant de seguir l'exem
ple d'A. Esclasans, no> ens parlarà 
d'ell (no dirà: jo... jo... jo...), sinó 
que ens parlarà d'ella. 

/ s'esvairà un pesombre. Tot el 
món literari li ho agrairà. 

* * * 

Esperança de la blava 
serenor del cel 

Ai! serenor del cel, quina enyorança!.. 
guilla enyorança, serenor del cel! 
La lluna hi riu amb un xic de recança, 
1 al seu redol s'acluca cada estel. 
Ai! el cel blau i ras. quina enyorança!... 
mina enyorança, ]a blavor del cel! 

Hi hagués un núvol blanc, com una vela, 
com una vela d'un vaixell ben gran 
que anés enllà, deixant una alba estela, 
com un camí, mentres anés marxant. 
31 un núvol blanc hi hagués, com una vela 
d un gran vaixell, que el vent anés inflant... 

. I fos jo a dalt amb els germans de casa 
1 esperança ens fes rejovenir, 

1 en cada mà ens florís un tall d'espasa 

per si ens volien destorbà el camí. 
Si fos jo a dalt amb els germans de casa 
i l'esperança ens fes rejovenir-

I el vent de Déu se'ns endugués de pressa 
volant ben cel enllà, ben cel endins. 
A cada fuf la vela més estesa, 
i els nostres ulls més grans, més clars i fins. 
Si el vent de Déu se'ns endugués de pressa, 
volant ben cel enllà, ben cel endins! 

I pel cami ens sobtés la llum verdosa 
de ia vida que sotja el nostre anhel; 
com l'estada ens seria allí agradosa 
havent copsat la glòria d'un estel! 
Si pel camí ens prengués la llum verdosa 
de la vida que sotja el nostre anhel! 

Ai!... blava serenor, quina recança! 
Hi hagués un núvol blanc volant pel cel 
com vela d'un vaixell, que el vent atansa 
cap al viure tot nou, d'aquell estel... 
ai!... serenor del cel, quina esperança, 
quina esperança, serenor del cel! 

S. ESTREM 

Ens és grat de poder oferir aquesta mos
tra de l'enginy poètic de Salvador Estrem, 
poeta del Priorat. 

Comiat al «Coq d'or»n 

Marxeu, 
aviram de plomes d'àngel? 

Marxeu, 
(en un carro de cartró pintat?) 

0 veus de Rússia rossa! 
1 aquell gest 
voleiant 
entre els braços oberts de la meva ànima! 

Gall d'or, 
amb rou al béc i semen d'estelada, 
has cantat dins mon cor. 
•—mentre plovien plomes de Déu per fer-me 

[tebi. 

SEBASTIÀ S Á N C H E Z - J U A N 

(*) Companyia de ballets que acaba d'ac
tuar al Teatre Eldorado. 
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Però com ho proposaria als seus pares? L'hi venia revés, que no sabia 
com fer-s'ho. Tanmateix, va decidir-se. I un dia, ja queia la tarda, que ella 
es trobava sola amb son pare, dins la mísera cabana que els feia d'habitació, 
: mentre ell, més abatut que mai, era tot reclòs en si mateix, enfonsat el pit, 
el cap entre les mans, Isabel gosà dir-li la seva idea: 

—Pare, deixeu-me anar a Petersburg per impetrar el vostre perdó del 
Zar! 

A aquesta sortida extraordinària, Lopuloff aixecà el cap. Es mirà la 
filla. Es clavà a riure amb una gran rialla. La seva dona just en aquell mo
ment entrava, i Lopuloff prenent la filla i mostrant-la a la seva mare, amb 
iròniques reverències va anunciar-li: 

—Esposa meva, bones notícies! Que no ho saps ? Vet ací una gran dama, 
la teva filla, gentil fins a prendre's la molèstia d'anar expressament a Peters
burg, i poderosa fins al punt d'obtenir audiència del Zar en favor meu. 

—Prou faria millor de treballar, en lloc de contar-nos aquestes toixeses, 
va respondre, eixuta, emmoïnada com era, la mare. 

En veure que s'ho prenien així, Isabel no gosà parlar més del seu pro
jecte. Però de dia i de nit hi pensava i pregava Déu sense parar que donés 
als seus pares la inspiració de deixar-la anar. 

Passats tres anys—la donzella en tenia divuit—Isabel tornà a exposar 
la seva proposta. Veient que els propòsits de la filla no es feien enrera amb 
bromes, els pares provaren de commoure-la amb llàgrimes. Petersburg 
era a més de dos mil quilòmetres de l'estepa on gemia Lopuloff, amb els 
seus! Ningú, allà, a la gran ciutat, no tenia interès per la seva dissort! No 
podia facilitar cap medi a la seva filla per acomplir el llarguíssim viatge!... 

Res no valgué a convèncer la filla de la temeritat folla del seu intent. 
Ans va ésser ella qui va persuadir els seus pares, els quals, desesperats i com
moguts, finalment es van donar. Isabel va poder obtenir un passaport—no 
essent ella condemnada—i amb uns quants sous a la butxaca (calculeu com a 
mitja dotzena de pessetes) tot el que tenia la família, fortificada amb la bene
dicció dels seus estimats i amb la confiança en Déu, emprengué amb els seus 
pobres peus l'interminable viatge. 

Què direm de les fadigues, dels perills, dels espants, dels desenganys que 
Isabel hagué de suportar a través de les terres sense límits que la separaven 
Qel seu terme? No coneixia el camí... ah, però és que per ventura és un de 
sol el camí que posi en comunicació dos llocs distants l'un de l'altre més de 
dos mil quilòmetres?... i quan preguntava als passants el camí de Petersburg, 
tan llunyà, tan llunyà, tots la prenien per una pobra noia que no hi era tota i 
no l'hi donaven bé o encara es divertien cruelment a descaminar-la. 

Quantes de vegades equivocà el camí trobant-se després de molt de cami
nar al punt mateix d'abans, i fent d'aquesta manera sempre més llarg el viatge! 
Quan, lassa i desorientada, sentia's que no podia tirar més avant, s'aturava en 
alguna població on es guanyava el pa i el repòs d'alguns dies amb el seu treball. 

Exposada a pluges torrencials, emmalaltí greument i com pogué, bo i 
arrastrant-se, arribà a una cabana allà perduda al cor d'una forest, on li fou 
Permès de romandre alguns dies. Refeta, tornà a sortir, i quan es trobava en 
camp obert i sol, uns gossos salvatges i famolencs l'escometeren; espantada, 
Isabel es va posar a córrer provocant encara més l'abraonament dels cans. 
"a ensopegar, va caure, es sentí els gossos damunt... La sort que — Déu 
vetllava l'heroica nineta — un vianant que s'esqueia a passar per allí, per un 
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atzar miraculós, va poder dispersar la canilla famolenca. Després, a través dels 
deserts de les llacunes gelades es va perdre; del límit d'un bosc veí desbocaren 
uns homes de cara fosca i paorosa; eren uns bergants armats fins a les dents, 
que amb tot de rebufs li preguntaren què feia per aquells indrets. Tremolant 
de cap a peus, Isabel va respondre: 

—Del fons de la Sibèria vinc, i vaig a demanar al Zar el perdó per al 
meu pare. 

Esbalaïts, els bergants van voler saber quant de diner tenia per fer un 
viatge interminable com aquell, Isabel tragué de la seva butxaca algunes mo
nedes i els les mostrà. Aquells bandits es van conmoure: no sols no li van fer 
cap mal, sinó que li donaren un bé de Déu de provisions i la dreçaren pel 
bon camí. 

Quan va arribar a Kasan — a 1636 quilòmetres de Petersburg — es va 
trobar que un gran vent havia fet caure tot de congestes al Volga. La travessia 
del riu era quasi impracticable: calia fer-la part en barca, part a peu, saltant 
de l'un bloc a l'altre. Els barquers no gosaven arriscar-se a la travessia; però 
Isabel, frisosa de seguir el camí, va voler fos com fos muntar en una barca. 
La van treure durament; havia d'esperar que el riu fos ben gelat; només 
llavors era possible de travessar-lo. 

—I quant de temps passa — va preguntar la noia — perquè sigui el gel 
complet ? 

—Com a quinze dies — li van respondre. 
Aquesta resposta féu al cor d'Isabel una profunda punyida. 
Per favor, us ho demano — aleshores es posà a suplicar. — Del fons de 

la Sibèria vinc, i vaig a Petersburg a pregar el Zar que perdoni el meu pare 
que el van condemnar innocent! He caminat tant ja! Es a dir que m'hauré 
d'esperar quinze dies? 

Aquesta frisança, inspirada pel més sant dels afectes, va commoure un d'a
quells barquers. 

—Vina — li digué. Provaré de fer-te travessar el riu. Ets una bona i va
lerosa filla que ama els seus pares i té fe en Déu! El cel ens protegirà. 

L'home va destacar la barca i rema que rema fins allí on l'aigua era 
corrent; després saltà damunt el gel, es va carregar Isabel a coll-i-be i amb 
perill de la vida d'ambdós reeixí a dur-la a l'altra banda del Volga. 

Després de tants mesos i tantes peripècies, la pobra Isabel, exhausta, 
feta una llàstima, no duia el seu damunt més que pelleringues; els peus sortien 
de les sabates espellifades, i, en tant, el fred terrible l'encalçava. Però a 
cada pas que l'atansava a la meta, la bona filla es feia més forta contra les 
adversitats i quasi s'hi enfrontava joiosament. 

Per fi va arribar a un convent; la mare superiora li va donar dues lletres. 
l'una per a una senyora de Moscou, l'altra per a una senyora de Petersburg. 

Isabel va veure, en aquesta primera facilitat que la sort li oferia, en 
aquest primer senyal de la benevolença divina, un feliç auspici. Amb molt 
de fervor va remerciar la superiora i amb més pressa va tornar a empendre 
el camí, cap a Moscou. Ara ja li semblava d'haver arribat a port! Però ei 
camí era llarg encara... Per fortuna, la senyora de Moscou la va acollir benè-
volai va subvenir a la més urgent de les necessitats de la pelegrina: la ben 
vestí de cap a peus. Amb joia cada vegada més gran, Isabel reprengué el camí 
i finalment al cap de divuit mesos de la seva sortida de la Sibèria, entrava en 
la capital de Rússia. 
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En fi, que jo sóc Garceni, 
el poeta fins al coll, 
el trobador, el rimaire 
puix que ma fortuna ho vol. 

Vagi Ovidi en mala hora, 
Marcial no se m'acost, 
no em cerqui burles Virgili, 
Homer que no em siga boig. 

I si tant veure'm desitgen, 
quiscú sa corona em port, 
que per escalfar camises 
promptament en faré foc. 

Juntin-se tots en conclavi 
i gratin-se un any el cos, 
les seves venes apurin, 
faci cadascú et que pot. 

Que, perdeus! si jo m'hi poso, 
els amostraré tot sol 
com amb la mànega es moquen 
i que són uns borinots. 

Què tenim per l'Odissea? 
què vol dir Metamorfòs? 
què havem de fer de l'Eneida 
i dels epigramatons ? 

Els versos d'aquests poetes 
de la part dreta són bons; 
que de l'altra veurà un cec 
que són desiguals i torts. 

Diguin-me per vida seva, 
què tenen per fer les cols 
en un convent de Franciscos, 
amb els versos poc ni molt? 

Ni què llei mana que estiguin 
posades dintre de l'hort 
amb més encert que un sonet? 
jo no sé, per quins cinc sous. 

Déu perdoni cert poeta 
que anava vestit de dol 
que dos canyetes tenia 
per no errar en això. 

Jo sí que só home de versos, 
que si emprenc de fer uns goigs 
tan iguals com una pinta 
els acabo o no m'hi pos. 

No ¡i pareixi vilesa 
al Momo que és maliciós, 
si aixi emblanquino mes coses 
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i amb mes pròpies mans les dor. 
No m'ha dit Micer Silveri 

(després de llegits mos tons) 
que no ha nrenjat millor cosa, 
així li faci bon prou? 

Els pastors Ocari, Amintas, 
(bé que són compatriots) 
no em van celebrant in scriptisf 
no ha dit Eugeni que hoc? 

Don Francisco d'Aigua-viva 
no m'ha honrat tant com això; 
puix que una sàtira , seva 
ha tret a llum en mon nom. 

Don Felip de Guimerà, 
que encara que és novellot, 
ja passa lo cant bonic 
no m'ha pres per pedagog? 

El regalo de les muses 
don Joan de Boixadors 
no em vol conduir la meva 
perquè li cuini a Vallmoll? 

Monnell, Massanes, Pardina 
no lligen mos paperots 
amb tant delit i dolcesa 
que cada volta els ve són? 

El capità Moradell 
que a Mart ha robat el cor 
i a Minerva la mollera, 
no m'ha dit que prou bé em port? 

No diu el senyor Heredia 
que gongorejo i só sol, 
el qui nostra eixuta llengua 
la destrempa amb aiguarròs? 

L'esglai d'Apol·ló, Cordelles, 
que ha tret dos mils primicols 
de l'estopa catalana 
amb son Vidit no ho ha clos? 

A l'autoritat m'arrim 
i gos dir (i dic molt poc) 
que per a guarnir ma clenxa 
no hi ha prou fulles de llor. 

No infereixi algun satíric 
d'aquí, que tinc el cap gros; 
que un orinal és la mida 
de l'agudesa que enclou. 

Les gracioses, les discretes 
les boniques com un sol, 
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(a qui celebrant la fama 
ha 'esportellat el seu corn) 

Avinguin-se a tapinades 
sobre a qui li cabrà en sort 
ser tema de mes vigílies, 
subjecte de mon crisol. 

Que ni Laura ni Amaritlis 
tindran prou ànima al cos, 
per no morir-se d'enveja 

de la que ha d'emprendre hom. 
I Lesbia, Cíntia i Corina 

(amb tot que són com un or) 
si les lloga per cambreres 
la serviran amb els cors. 

Això Garceni bufava 
i abaté en un punt el vol 
quan a cercar-lo vingueren 
per a soterrar un cos. 

INSTABILITAT DE LES HONRES MUNDANES 

manifestada en M. Pere Franquesa d'Igualada 

En les faldes del somni descansava, 
els membres fatigats del penós dia; 
quan la profunda i vana fantasia 
tresor d'immens valor em presentava. 

Dos mil títols la fama em publicava, 
amb un ceptre reial em sostenia, 
i a l'enemiga enveja no temia. 

ans em temia a mi qui m envejava. 
Assenyalat mon pit amb creu vermella, 

dos mil se'n feia el món, veent la quimera 
de ma noblesa apòcrifa realçada. 

Despertà'm, en açò, la dura anella 
que al coll tenia: i fui com abans era; 
Mossèn Pere Franquesa, d'Igualada. 

A POL I LES MUSES 

Plantant llorers junt a les cristal·lines 
linfes, que foren del Pegàs unglades. 
estaven una d'eixes matinades 
les muses, fetes unes clavellines. 

Veu-les Apol, i com ja les divines 
colors d'aquelles cares delicades 
mostressin clarament quan fadigades 

restaven de plantar les pobres nines: 
Volgué'ls dar entenent que s'ofenia 

de trobar-les a totes tan distretes 
dels oficis tocants a ses persones. 

I per disculpa li digué Talia: 
Ja són tants els que avui fan de poetes 
que ens faltaran llorers per les corones 

EN ELOGI DEL POETA 

De la tòrrida Zona al Mongibell 
faré córrer ton nom com a conill, 
que ets digne de què et tinguin per espill 
tots els que se'ls sorolla lo cervell. 

Vinguin totes les Musses a tropell, 
com fan els ocellets sentint el brill, 
•que sense recelar ningún perill 

deixen entre lo vesc la ploma i pell. 
I humilien a ta vena l'honrat coll, 

així com els rossins al pesat trull, 
ramellets oferin-te de fonoll. 

Que los que no desterren son orgull 
coneixent de ta musa lo soroll, 
poden posar les anques en remull. 
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H U M O R D ' A H I R 
—Quants són els sentits? 
—En l'home, cinc: en els objectes 

un. 
—Com s'entén? 
—Sí, pare: els objectes no tenen 

més que oït: així d'una llima que no 
parla, se'n diu llima sorda; d'una llan
terna que no hi veu, se'n diu llanter
na sorda; de la pólvora que no crida, 
se'n diu pólvora sorda; d'una campa
na que no se sent, també se'n diu 
:ampana sorda, etc. 

(Transcrit de "Lo Xanguet", 1870). 
No hi ha animal sense tara. Aques

ta màxima deia molt formal un que 
va llegir els 33 articles primers de la 
constitució. 

(Transcrit de "Lo Xanguet", 1870). 
Una vídua que es donava aires de 

literata, dinant a casa d'un seu amic, 
que era molt poc de la literatura, li 
preguntà: 

—Què li sembla d'Homer? 
—Que ja es vol tornar a casar?— 

li contestà l'amic. 
(Transcrit de "Lo Xanguet" per a 

1873-74). 

H U M O R D ' A V U I 
Transcrivim de "Renaixement", de 

Balaguer, aquest tros d'un article sig
nat Rosa Arquimbau (resposta a un 
altre article: "Xicots amb faldilles", 
aparegut al mateix periòdic): 

"Tracta vostè a les dones de co
quetes i vanitoses, i és vergonyós dïr-
ho, però els homes, els joves d'avui 
estan copiant la dona d'una faisó 
íastigosa i repugnant; molts d'ells 
usen pulseretes d'or, mitjonets de se-
-a de colors clars i el pantaló molt 
curt, suficientment curt per exhibir to
ta la cameta del mitjó; es fan manicura 
usen depilatoris i fins es fan massat
ges. I queda per descomptat que quan 
passes pel costat d'un jove d'aquests 
et tapa els esperits l'olor forta de per
fum que despedeix, i si... per una 

dona és lleig, què no serà per un ho
me, per "aquest orgull de la huma
nitat?" 
L'AMISTAT 

(Drama en quatre actes) 
Acte I 

Ell, els béns, els amics. 
Acte II 

Ell i els amics. 
Acte III 

Ell sol. 
Acte IV 

Ningú. Z. 

QUAN VAS DIR-ME «JO T'AM» 
Tenia catorze anys, 

la faç hermosa 
i lliure el cor de dols; 

tots mos afanys 
s'esqueien poca cosa. 
Regar flors a pleret, 

cantar albades 
amb els gais ocellons, 

i en el capet 
dur roses mig badades. 
De sol a sol somniar 

mil meravelles 
increades pel món, 

i en revetllar 
contar-ho a les estrelles. 

* * * 
Tenia catorze anys; 

la faç hermosa 
i verge el cor de dols; 

cor sens paranys, 
confiat l'amor s'hi posa 
A l'hora crepuscal, 

quan tot fruïa 
l'instant del bell repòs, 
dessota el verd parral 
daurat de malvasia, 
—Jo t'am — gosares dir. 

Enrojolada, 
novella en emoció, 
d'un gest vaig defugir 
l'esclat de ta besada. 

AGNÈS ARMENGOL. 

(Del llibre "Els dies clars"). 
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DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., 
Barcelona financiera.—Tamany de 

31'5 X 22. Periòdic trimestral apa
regut a Barcelona el día 5 de juny 
de 1925. Surt els dies 5, 15 i 25 de 
cada mes. Es una revista de caràcter 
tècnic comercial, sobre temes d'In-
dústria, Banca, Ferrocarrils, Agricul
tura, Hisenda, Segurs, Duanes, Nave
gació, etc. N'és director el senyor Gre
gori Fernández Díez; redactor en cap, 
Joaquim Juste; gerent, Joan Marín 
Felipe. Preus: 2 pessetes al mes; un 
trimestre, 6 pessetes; un semestre, 10 
pessetes; un any, 20 pessetes. Consta 
de 36 pàgines, de les quals una mei
tat aproximadament són dedicades a 
anuncis. Demés duu cobertes de co
lor. Impremta Myria, c. Casanova, 19, 
Barcelona. 

La Industria Española. — Tamany 
de 32 X 22. Periòdic mensual apare

gut a Barcelona l'any 1917. Consta 
de 32 pàgines de text, més diverses 
pàgines d'anuncis i les cobertes cor
responents en paper de color. Es or
gue de la "Cámara Oficial de Indu;~ 
tria" de Barcelotia i per tant la seva 
circulació es pot dir limitada entre 
els socis de l'esmentada entitat. La 
presentació és bona i el seu contingut 
és sobretot de disposicions oficials, 
mercats, exposicions industrials, etc. 
Impremta "Industrias Gráficas, S. A-" 
Passatge del Comerç, 5, Barcelona. 

Revista Ilustrada Joirba.—Tamany 
de 28'5 X 19'4. Periòdic mensual 
aparegut a Manresa l'any 1909, mes 
d'octubre. Consta de 8 pàgines de 
text, variat i il·lustrat; junt amb el 
número van nombroses pàgines, for
mant cos apart, contenint tot de re
clams d'articles de la important casa 
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Tamany: 28*5 X I 9 4 · — Any 1909.— 
Impremta de Sant Josep. 

Tamany: yfï X 2 3- —Any 1842. 
Impremta de F. Garriga. 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
de Manresa. Generalment és escrita 
en castellà; alguna vegada duu tre
balls en català. Amb el que a hores 
d'ara va publicat, hom té uns volums 
força interessants, amb estudis i il-
lustracions relatius a ciutats i pobles, 
personatges importants en les diver
ses branques, costumística, literatu
ra, etc. Als primers anys, el tamany 
era un xic més gran: 32 X 22. N'és 
director i ànima N'Oleguer Miró, met
ge culte, d'inlassable laboriositat, re
cercador i erudit. Impremta de Sant 
Josep, carrer de Sobrerroca, 25 i 27, 
Manresa. 

El Republicano.—Tamany de 33'2 
X 23. 

Trobem alguns exemplar no nume
rats, el primer dels quals data del 22 
Je juny de 1842, aparegut a Barceb 
na, de quatre pàgines, escrit en caste

llà. Apareix com "hoja volante". Des
prés aquesta mateixa fulla apareix 
sense títol, i només com a "hoja vo
lante", i diu "protestamos que este 
impreso sale sin nombre; y que por 
publicarse sin haber adoptado previa
mente título alguno, no puede califi
carse de periódico. Art. 2.°, ley de 
15 de mayo de 1837". Preu: 6 quar-
tos l'exemplar. Evidentment aquesta 
"fulla volant" és diríem la primera 
etapa d'"El Republicano" que ja "com 
a periòdic" apareix uns mesos des
prés. Com hem dit, aquesta fulla era 
escrita regularment en castellà. Dó
na, però, alguna cosa redactada ea 
català, com és ara els famosos "Repú
blica volem, república tindrem..." de 
l'himne "La Campana sona", que ob
tingué una popularitat extraordinària. 
Impremta de F. Garriga. (Col·lecció de 
Nicasi Perayre). 
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l l ibres & l le tres 
CIVTAT, ideari d'art i cultura, 

revista; Manresa, febrer, 1926. 

Just al cap de 25 anys que apareixia a 
Manresa la. publicació "La Lliga Escolar", 
surt aquesta altra revista, el sol títol de la 
qual és un convit. Temps enrera, més cap 
ençà, ja va sortir "Cenacle", després 
"L 'Om"; cada cop hi ha hagut un nou 
guany. Aquesta publicació pot ésser en cer
ta guisa un "segueix" de les altres—del 
"Cenacle", ho diu taxativament la mateixa 
revista—, i això demostra que cada època 
té les seves fretures d'esperit a Manresa i 
que els qui les senten conserven a través 
dels anys l'esma atent a totes les millores. 

FRANCESC FOLGUERA 

No és un professional de la ploma, és 
un professional de l'arquitectura. Però unes 
notes llegides d'ell a "quaderns mensuals 
d'Acció", de Vilafranca del Penedès—be
lla terra!—, ens suggereixen aquest bre-
víssim comentari. Francesc Folguera hi es
criu uns consells a tenir en compte en 
l'edificació d'una casa: aquest fragment, 
curt. ens ha causat una bella sorpresa: qui
na lectura més adelitant! Tot ell és fet 
en un to escaient, llisquivol, i us reca que 
el tros se us acabi. L'ardu problema de la 
"naturalitat" hi és resolt o quasi: potser 

no és ben bé encara el punt, potser encara 
hi ha una mica, un filet, un bri, prim, 
prim, prim, d'afectació, tan prim que ape
nes es veu, i per tant poc torba el goig, ple, 
saborosíssim, de la lectura. 

SEVERAL 

—S'ha de celebrar a Perpinyà l'homenat
ge a Pere Vidal, escriptor que ha publicat 
més que quaranta obres d'història, filologia, 
crítica, literatura, etc. "La Colla del Ros
selló" i l'Acadèmia de la "Ginesta d'or" 
li dediquen un bronze commemoratiu amb 
la següent inscripció: 

A Pere Vidal 
Bibliotecari de la Vila de Perpinyà 

durant més d? 50 anys 
Historiador 

de la petita pàtria catalana 
Homenatge de la Colla del Rosselló 

1926 

—El dia 31 d'aquest mes expira el terme 
d'admissió de composicions per als Jocs 
Florals de "la Ginesta d'Or". Les compo
sicions s'han de trametre a carrer d'Agus-
tins, 37 ò 29, Perpinyà. 

—La tan popular biblioteca de "L'Avenç" 
ha reprès la publicació amb els volums 
"La Nau de veles d'or" de Josep Massó i 
Ventós. 

—L'escriptor italià prou conegut: Cesa-
rino Giardini ha publicat al periòdic "La 
vita intellettuale" de Milà, un escrit viva-
císsim i càlid a llaor dels "romansos" que 
damunt papers de colors editen l'Armand 
Obiols i altres companys, de Sabadell, de 
la Biblioteca "La Mirada". 

—S'anuncia una conferència de Mique! 
Poal i Aregall, el director de "La Novel
la d'Ara", a Sabadell, on parlarà de "la 
critica i la rebentada". 

—Diu que és a punt de sortir el segon 
volum de la biblioteca "La Mirada", de 
Sabadell; aquest volum serà format amb 
unes proses periodístiques de Josep Car
ner. . 

—J. Puig Pujades té en premsa, un lli
bre que es dirà "l'oncle Vicent". 

—Hom anuncia la publicació d'una re
vista a Sitges sota el títol "l'amic de les 
arts", mensual. 

—Assenyalem a l'atenció de tothom en 
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general l'interès del llibre que es diu "Col-
lecció documentada de Sentències del Tri
bunal Suprem referents a Catalunya", pu
blicat per Francesc de P. Maspons i An-
glasell. 

—"La Colla del Rosselló" de Perpinyà, 
ha acordat la creació d'un Museu tradicio
nal català. 

—Mossèn Llorenç Riber té a punt d'en
llestir una biografia de Ramon Llull, en 
castellà, per als PP . Maristes. 

—Joaquim Pla i Cargol, de Girona, ha 
publicat un llibre interessant: " Interpreta
ció del Greco". 

—A Reus s'ha celebrat una altra sessió 
de poesia, a càrrec de Tomàs Garcés. 

—Tomàs Garcés té per publicar un altre 
llibre de versos, titulat "El somni". 

—Josep M. de Sagarra ha donat al Cen
tre de Lectura de Reus una • conferència 
sobre teatre català. 

—Hom anuncia la publicació d'una nove
lla revista que es dirà "Joventut". 

—Es d'imminent publicació el segon vo-
um de la biblioteca d'assaigs crítics: "El 
ram d'olivera". Aquest segon volum és de 
Joan Estelrich i es dirà "Entre la vida i 
els llibres". 

—S'ha celebrat a la sala "Partenon" la 
VII sessió del Teatre dels Poetes. Fou 
representada l'obra "El carter del Rei" de 
Rabindranath Tagore, traducció de Lluís 
Oóngora. També es representà "la mala 
maia", poema hindú d'autor anònim. 

AQUEST NÚMERO 

HA PASSAT PER LA CENSURA 

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

A. PASQUAL.—G. de Gent, 304, pral. 

INSTALACIONS 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. 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers, 72. 

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

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

Llaneria i Sedería  
GASA PUIG.—Call, 9.  

Camiseria.—Boqueria, 36 i 38 
RODRÍGUEZ & FERRER 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
PÉREZ i SÀBAT.—Fontanella, 18. 

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

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

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

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

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

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

Taller de ÒPTICA, J. PUIGORIOL 
Carrer Muntaner, 56 

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
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. 



SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 
Pttritxol. 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

FiÉiaiiauHC 
Fabricació pròpia 

<•> 

Vendes a termes. 
Condicions especial? pel 

pagament immediat. 

Eïposieió. Iifipaii i Tallers: 
Calabria, 94 - Tel. 968-H 

BARCELONA 

RAMON SUNYER 
JOIER 

Corts Catalanes, n." 64: 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

ÒPTICA 

AMERICANA 

Lli! 
Ulleres i cristalls 
de totes menes 

Es gradua la vista 

Salmerón, 132 
BARCELONA (G.) TRICRO/v\IAJ~AUTOTIPIA5 

CALÇATS 

ALFONS 
RASPALl 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

L_J 

Pntafenina. 13 
BARCELONÍ 

G A M A L O LLÜNEI i KTE
AL

L
LOS »Lr í a '9 

j 

RELLOTGERIA 
« E L M A R I N O » 
EL 1 1 1 1 0 1 RELLOTGE SMS DE N E 
US bralil K t a m i i iiic 
4» íitnliU ÜK ptin»! s'idibi dl 
ÍTHt« Mi nu d'nptllnnk 

P E R A E N C À R R E C S : 

Jaume loca. Ordre, 138- - Sant Andreu. 
Josep Torroella. Ripollès. 73 - Sani Marti, 
lerceria Bell Caprici. Carmel. 50. - Les Corts. 

CENTRAL I T A L L E R D'ADOBS: 

Jione Fonollosa. Canvis Vells, srjm. I . 
Bisutería fina. - B A R C E L O N O 

XDMETRA, S. I . 

Ceràmica 
i 

Rajoles 

BraÉk, 58 
BARCELONA 

Fàbrica de Llonganisses, 
la millor de la nostra terra. 

TELÉFO 
í A S E U Í ' U R O E L U 

N ] A BARCELONA, N.° 
' A S I T G E S , H.° ISB 

N.° U* 
aoas-* 

3 8 * 

u 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS' 
Quingles i Escale 

C A S T E L L C I U T A T 
(Sen d'Urgell) 

6ys£&@:' 
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