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Oreneta primiceta, 
la del béc menat i fi, 
campaneta matinera; 
benvinguda, missatgera 

Del bon temps ¡quina enyorança 
(ai, amargantor de fel!) 
Oreneta, corre, avança, 
amb ton béc com una llança 

del bon temps que ha de venir. cuita, vina, obre'ns el cel 
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Magnífics regals podreu fer amb objectes 

d'aquesta casa 

GANIVETERIA 
™ R O C A . • 
BARCELONA 

PlAÇA DEL PI, 3 
(davant l'Església del Pi) 



/ 

£1 millor aixarop 
Els metges ens van resultant un 

flagell. Amb llur afany de notorietat, 
recolzen en impremeditades prescrip
cions que, d'ací a poc temps, seran 
comptades les persones que puguin 
prescindir del llur abonament. Repa
reu-ho ço que us dic, en els molts abs-
temis d'una pila de coses. Hom s'es
garrifa de com és possible que l'hu
manitat pugui anar a l'hora. 

De creure'ls, cal no beure vi ni pro
ducte alcohòlic de cap mena si no vo
leu perjudicar les bones i normals di
gestions; després del dinar no res de 
:afè, car l'alcaloide excita el sistema 
nerviós i dóna faleonada al cor; el 
menjar més de tres grams i mig de 
pa a cada àpat és exposar-vos a l'o
besitat més horrorosa; convé eliminar 
les grasses per tal de no fomentar 
l'efec, coure bé els aliments i alleujar 
la respiració. Molta cura en beure 
aigua; si és calenta dissipa, si és freda 
és recomanable prendre-la a cullerades 
i millor si pot beure's amb aiguardenr. 
que, segons autoritzada opinió, l'ai
guardent és là beguda més aristocràti
ca per a extirpar el microbi. Les pa
tates, mongetes, pèsols i demés men
ges feculoses són la causa principal 
de les hipocondries i mals de melsa 
Quant a les verdures naturals com l'en
ciam, raves, escaroles, créixems, es
pàrrecs i tot el gènere verd, tan estès 
' demanat pel consumidor, sapigueu 
qi.e mena de dret a les infeccions del 
tub digestiu i d'altres canonades. 
Les bledes, amb panses o sense, cols, 
bròquils, estirabecs i totes les llami
nadures palatines — vol dir del pala
dar—són un dels més greus perills pel 
aesenrotllament de la tenia i els pene-
llons. No es pot menjar porc per por 
de la triquinosi; la carn de vedella és 
el principal vehicle en el qual viatja 
el bacil·lus de Koch. Hom diu que la 
carn de moltó és flatosa; la de cabra 
ta venir tremolor a les cames; les cos-

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

telletes de cabrit donen diarrees. La de 
gallina fa ésser valent, la d'ànec, oca, 
gall d'indi, faisà i tota la família llur 
engreixa la sang i debilita la butxaca. 
Si voleu desvetllar mals instints no 
hi ha com cruspir conills, llebres o 
porc senglar. Per esvoletegar la imagi
nació és recomanable la volatería, ço 
és, perdius, tórtores, becades o aloses 
per bé que aquestes encomanen la ba
doqueria per la facilitat en deixar-se 
caçar amb mirallets. 

Hom diu que, menjar olivetes fa 
somniar, que les conserves restrenyen; 
l'arròs fa el ventre gros; la sardina tot 
ho enverina; l'arengada fa coragre i 
el bacallà fa mocs. Si mengeu pops 
teniu picor al capdavall de l'esquena; 
el llus fa mal d'ulls. La coliflor torna 
a la boca i menjar àpits fa tornar mal
pensat. Les flairoses maduixes són un 
tòxic dels més forts; la crema i els 
compostos de llet fan cucs. La pastis
seria i els compresos en el ram més 
dolç dels mengívols us desbaraten el 
ventrell. Els torrats, o sigui borregos, 
carquinyolis, galetes, neules, rosqui-
lles, i tot ço que tanta de nosa fa ai 
món, fan corcar els queixals i malgas
ten la paciència. De les fruites, com 
són les pomes, peres, cireres, alber
cocs, taronges, codonys i aquell bé 
de Déu que Natura, temptadorament, 
us ofereix de Sant Josep a Tots Sants, 
guardeu-vos-en com del diable, car a 
dins de tot, ben remirat, hi trobareu el 
core, la cuca i la llavor de les malal
ties més estrafalàries com la pigota, 
el mal de ronyons, els peus de pinya, 
els ulls de poll, l'estrabisme, el xa
rampió i la feridura fulminant. 

No acabaria mai si us volgués re
latar tota la ciència que escampen els 
metges moderns en predicar l'absten
cionisme bucòlic (vol dir de tot ço que 
entra per la boca) sense comptar, en
cara, que no es pot fumar, ni polsar, 
ni llegir els vespres, caminar més de 
dotze hores diàries, escriure amb es
tilogràfica ni dormir del costat dret. 

Estaríem ben apanyats que tingués-

/ 



41 - E X B OR I N O T . 

sim de creure els metges com creiem 
eüs Bàndols! Prompte ens hauHem 
d'apressar de l'eixamplament del ca
sal de Sant Boi i cercar terrenys per 
engrandir els cementiris. 

Hom coneix més d'una família de. 
pregona robustesa quan tot d'una s'en-
catarinà amb els metges* i,—val a dir-
ho—que mai més no ha fet res de bo. 
El cap de casa perdé el cap darrera el 
vegetarianisme i ara és ètic consumit; 
la mestressa, qui abans era una galan 
torratxa amb els seus noranta, i la 
torna, de quilos, talment diríeu és un 
espàrrec amb faldilles; la noia gran, 
formosa com una toia de flors i amb 
més miradors que la Mari Pikford, fa 
la competència a les cadires de Vie
na i el xicot que de petit semblava 
un atleta té d'utilitzar un cinturó de
més dels elàstics per fer aguantar els 
pantalons. 

Heus ací un retaule prou expressiu 
i convincent per triar camí. Si voleu 
viure bé cal tenir pocs tractes amb els 
metges. Els vells, més vells us diran 
com mai no han ensenyat la llengua a 
cap metge. Per això tenen tanta cor
da, i la que tindrien si els temps no 
anessin com van. Ells prou ho prego
nen que el millor aixarop per allargar 
la vida és no creure els metges. Si us 
sembla bé proveu-lo ¡, a noranta vuit 
anys fa ens veurem les cares. 

EL DOCTOR ARMILLA 

V O L V E S 
El "Foment de les Arts Decorati

ves" per a facilitar l'assistència dels 
expositors catalans a la secció d'arts 
decoratives de l'Exposició Nacional 
de Belles Arts de Madrid, que ha de 
tenir lloc a la primavera, s'encarre
garà de reunir llurs obres i d'enviar
ies gratuitament. Els que desitgin be
neficiar-se d'aquest servei, encara que 

no siguin socis de l'entitat, poden pas
sar a recollir un butlletí d'inscripció 
al Conserge del "Foment", carrer de 
la Pietat, núm. 4. El terme d'admissió 
acaba el dia 31 d'aquest mes. 

La Societat Protectora d'Animals 
(encara cal protegir-los, els animals?) 
i Plantes ha adreçat una Memòria 
atenta (és clar!) al Govern, en la qual 
hom proposa, entre altres coses, que 
s'arribi a l'abolició de les corregudes 
de braus... espectacle tan inhumà i 
corruptor dels costums públics (oh, 
quins disbarats!). 

Encara no han acabat d'adobar !a 
plaça de Catalunya i ja parlen d'ado
bar la Rambla. Es a dir, ens adoben la 
butxaca. Tenim uns prohoms que no 
mereixem: amb quin interès, millor 
dit amb quins interessos es prenen la 
cosa pública! 

* * * 
Es veu que a Ginebra també cele

bren Sant Josep. 
La cosa va que crema. 

Diu que enguany les Caramelles se
ran passat Pasqua. 

A altres països, avançant l'hora 
amb la implantació de l'horari d'estiu, 
avancen el temps. 

Ací ho fan al revés. 

* * * 

Era previst que el nou govern fran
cès havia d'ésser Briand. 

Per què? 
Perquè per la primavera, brians. 

% * * 

" Primavera, Jocs Florals. Enguany 
sí, que es celebraran. 

Però amb Junta nova. 

PETIT & PATAUD 
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ALLÒ DE GINEBRA 

— Que sou uns murris, ja us ho diré. 
— Yes, yes. 



Impremta de P. Montaner. 

Boletín de la Cámara oficial de Co
mercio e Industria de Sabadell.—Ta-
many de 31'8 X 22'2. Periòdic men
sual aparegut a Sabadell l'any 1910. 
Orgue d'aquesta institució. Circulació 
entre els socis. Consta de 24 pàgines, 
la meitat de les quals són d'anuncis. 
Sense comptar les quatre de les co
bertes, en paper especial de color. Pre
sentació tipogràfica corrent, però amb 
una marca de bon gust, i un dibuix 
al·legòric a la portada. Impremta de 
P. Montaner, Rambla, 34, Sabadell. 

1 »Q1E¥ÉMZZ=ZZ 
OC i. A ASOCIACIÓN. DC DROGUCRftA. 

P K O P i C ï O » «MJ| I ·1 IC©»^==^ 
:: Y FARMACÉUTICOS DC CATALUÑA :: 
«r i iT t i L i m i u . K. o m • • • t l l · l l U l t l · i o l - t s 

Confe renc ia G e n e r a l «i«i T r a b a j o 
cmieMo adoptado en la irreera MStOn se M B M M O M B I fitneraj 
éel Tf abaifi, renníüa en Ginebra a 25 fle *t •etakre te 1921. 

eawcernlcnte al empteo ac U cents* en (a piafara 

í t i r i i in a," Todo rraembro de la Oreaniiación «fus», deJ sulfato de plomo j ót todos lo» pro-
[níf.njomnji del Tnk»>0 q™ ndftquc rl prtícntf duetos que contejipm esto» píptientos 
f ™ " i » «•"compromete a prohibit Kapo resera I_ii «ufondades competentes, después de con 
<t> la« irroga; iones .pre-nstas en el mieuln z *. sultán a las nrgamíaciones patronales: y obreras. 
el ""dt™ de la erras», riel sáltalo de plomo y pueden permitir que los aprendices pintores sear 
de rodus k» productos conteniendo rsto-. piprnen- rrrfpleadns para su educación profesión»!, en los 
t« n- i « rrabijo» de pintara, nmriot de los edi trabajos prohibidos en el párrafo precedente 
fcrroa. . mcepción líe las estaciones de itfroi arriles Art 4 " Las prohibiciones pretisOs en lo* ar-
e de ki» establKTmjerrtos industnajes er. los <¡ue el tirulos 1 ' y 1" entrarán en yigoi seis anos des 
rtupien de" IB cerusa, "dtí sulfato de plomo y de pues de la leda de clausura de la r-rcera sesión 
Meto lo* productos one començar, estos piprnrntos de la Con retener» trrfemscianal del Tnbajo / 
sa dedaraoNo necesunc• por las Autoridades com Art 5 ' Todo miembro de la Orpnitación In-
perrtMes después de consultar coalas organiíacio- lernacional del Trabaio que ratificas» el presente 
•es patronales y obrera» - , Convenir, se compromete a reglamentar sobre a 

B emplee- de l»s pigmentos blancos que con base de los principios siguientes el empleo de la 
tena-an v* milano de 2 por ïrjo de piorno, eitpre terusa del soMato de plomo y de todos1 ÏDS pro-
saitn "•. pasmo metal queda sm embargo auto- ducios que cont-ngan estrjs pigwientoi en Iqj tra 
nndo fcaios para los rúales este empleo no es t i pr> 

Arr j - -La, tbsposiciones desarticulo I * i f t - bibido 
*er*n loJicahieí ri. * ia pintura derorabra m a los I J I U rerusa el sulfato de plomo o lo» 
"(batos de hilar tira y fileteado. ' [miltmlm que contienen tatos pigmento», no ptje-

Cadk Gobierno determinar» 4a Imea de de den sei manipulados en los (rab»|OS de pintuiï 
•UIUBOÓO entre, diferentes genero- de pintura ¥ -too ba>o tonna de pasta, o de pintura preparaos 
rnrlaíHrnara el empleo de la cerusa de! solíate |i*r* emplearla 
de plomo y '1' tt)dof los prttdaarfraa que conten b) Srrai. vn.tidas medidas para editar el p*-
jran. estos picmejaics. d- acuerdo •"un las dispo li^ni qu* rcMjlt» de la aplicación de la ptntu-1 
wmnei <ft aus irtkxilos t,'. *•' y l ' Ae. proente poi putveiiratwaa 
t-ofeestío .t t) Seran tornadií. medidas jiempre que f 

Ant j ' ^« prohibe emplear .a ios menores de pmible. para rvttai rl prliçro del polvo provocad 
dSer> trbo año* y a las. uioirrr* ,n los Ttal»|Os' pur el laastMh en seco 
* piaiora'irjtustrjl que easfi-n e! oso de la II a) S'fan toujda- la, disposiaones neceij 

Tamany: 27'? X 2 1 >5• — Any 1922.— 
No consta peu d' impremta. 

Boletín de la Asociación de Dro
guería....—Tamany de 27'5 X 21'S. 
Periòdic orgue de l'Associació de Dro
gueria, productes químics i farmacèu
tics de Catalunya, aparegut a Barce
lona l'any 1922. Mensual, de 40 pàgi
nes (no fixes), de text i altres pagine; 
d'anuncis, i, encara, cobertes de color. 
El seu títol indica l'objecte, i la seva 
circulació es pot dir reduïda als' socis 
de l'entitat. Presentació tipogràfica 
corrent. Preus: Subscripció: Espanya. 
un any, 18 ptes.; mig any, 10 ptes.; 
Estranger, un any, 24 ptes. Al número 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC., 
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BOLETÍN OFICIAL 
OE LA 

: CÁMARA DE COMERCIO : 

INDUSTRIA .Y NAVEGACIÓN 

D E :F».A.XJ.A.uveós 

ASO rv . 

Alcok oles 
y sus derivados 
ÓR&ftWo DEL GREMIO DE TKA.TAIITES E » ALCOHOLES X SOS DERIVADOS 

DttccMt JGGÈOUVA.KTSA.PEMA 

Tareas de la Cámara 

En Palamós á I * de Abril de 1925, reunida en su domicilio, pre-
va convocatoria la Cámara de Comercio. Industria y Navegación 
üt Palanjó». bajo la presidencia de D. Martín Montaner Coris, con 
B .alenda de ios miembros de la misma D. Juan Mtquel, D. Félix 
R. era, D. Jaime Mis , D. Francisco Sagrera, D- Luis Noguer, D. 
P «rto Mercader, D. Carlos Castelló, D. Juan Ribera, O. Agustín 
F.'iníndez, D. Miguel Palet y los vocales cooperadores D Miguel 

ert, D. Martin Montaner Bruch y D. Julia Matas, presente el 
S .retirlo que suscribe, y siendo la hora señalada, la presidencia 
delató abierta la sesión dándose lectura del acia del mes anterior 
q;¡í por unanimidad fué aprobada 

Seguidamente el secretarlo dló cuenta de la rectificación del 
,o electoral y alta y baja sufrida en el mismo, hasta fin de 

M zo próximo pusado Por unanimidad se recuerda aprobarle, y 
qui queden las listas expuestas al público en el local de la Secre
tara de la Cámara por todo el mes de abril pare las reclamaciones 

Tamany: 24'ç X 17. — Any 1912.— 
No consta peu d'impremta. 

« j e * creer q,ue najado ef 

• « a t C s a * rodoí y cada u n o de 

ctanpuremos con nuestro deber 

el esfuerzo personal en el n » 

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Há ¡Segado ya la hora de preocuparnos 

nuevamente de las gestiones realizada» 

para obtener la reforma del reglamento 

alcoholero y por tanto de que se repro-

duícan nuestras petidenes con la máxi•* 

nía energía y con la Intensidad que sn ua-' 

portancia requiere 

El paréntesis que está a, pun id d e ce 

i ra t io no había sido como muchos paren 

ñraia un alto en el caminó rmpi rnrfido. 

<, no que durante el mismo « rr . produ

cid., un fenómeno f a-orablr para ¡05 eV 

...entfjí alcoholeros ñor cuanto t u senrrfo 

pata que reaccionaran más aun loa q w 

|Mi> ra tón nal oral deben -intei 

i*. Kt termino y como tactor « 

3 falti que todo» r r a f in 

: ¡!> >r de logra' lo ••jo* p a n n 

E l Cjtbfcrae, no- puede por menos de 

es ta r b e n dispu-rsio para satisfacer tos 

jns to t oeseoí -de los elementos, alcohole 

rov por cuanto proclama a r o t en gr i ta 

s u s desees de satisfacer, las aspiraciones 

que sean justas y razonables j como 

mjrt»ras peticiones lo qoe tienen mas i» 

-voraMr « ta justicia en que se inspiran, 

pocr, - s f uereo h a de costat sean aten-

AMba 
Aprrs iemonot , pues -naeoararnte o * a 

la hacaa ;*•"•• si a renovar nuesaras t u r 

j a s y la « l o r i a es s r fnra . 

Tamany: 26*7 X l&9- —Any 1922. — 
No consta peu d'impremta . 

\PAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
que tenim a la vista no consta peu 
-'impremta. 

Boletín oficial de la Cámara de Co
mercio, Industria y Navegación de Pa
lamós. — Tamany de 24'5 X 17. Pe
riòdic orgue d'aquesta institució qu¿ 
es publica sense data fixa, sinó "quaa 
es considera necessari", segons diu 
;a capçalera. Començà a publicar-se 
l'any 1912. Consta de vint o més pà
gines. A l'exemplar que tenim a la 
vista no consta el peu d'impremta. 

Los Alcoholes y sus derivados.— 
Tamany de 267 X 18*9. Periòdic men
sual aparegut a Barcelona l'any 1922. 
Director: Josep Olívart Sapera. Or
gue del gremi de ttactaiits en alco
hols i els seus derivats. Es publica els 
dies primers de cada mes i circula en
tre els agremiats, als quals és servit 
gratuïtament. Consta de 24 pàgines, 
presentació tipogràfica corrent. Al nú
mero que tenim a la vista no consta 
el peu d'impremta. 

file:///PAREGUTS
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II l li 0 H D ' A H I R 
COSTUMS ESTRANGERES 

Tothom, qui menys qui més, 
per més que li facin nosa, 
veureu que té alguna cosa, 
que pertany als estrangès. 
Aquell que molt mou el bec 
per parlar, i ningú el pot 
entendre tan sols d'un mot, 
és perquè sol parlar grec. 
EI qui balla la Masurka, 
perquè molt el cap li volta, 
el qui parla sense solta, 
és perquè té alguna turca. 
I aquell pobre feligrés 
que ss tapa i molt s'embolica 
perquè no el vegin... ni mica, 
és perquè té algun inglés. 
Per fi el que fa la bestiesa 
d'anar-se'n de les reunions 
sense dir "estiguin bons" 
és que se'n va a la francesa. 
Tothom, qui menys qui més, 
per més que li facin nosa, 
veureu que té alguna cosa, 
que pertany als estrangès. 

ANTONET SERRA 

{Transcrit de "Lo Xanguet" per a 
l'any 1868). 

H U M O R D ' A V U I 
—A on vas amb aquests sacs buits ? 
—A cercar ciment! 
—Així deus anar al cementiri! 

* * * 
—Que trobes que ha crescut el meu 

gos, després de tant de temps de no 
haver-lo vist? 

—Ja ho crec; el trobo fet un home! 

—En quin cas es diu a una senyora-
Sereníssima Senyora? 

—En el cas que estigui casada amb 
un sereno. 

Qt £ % 

—On vas amb aquestes botines amb 
sola de plom? 

—Veuràs: com que m'he ficat en 
un negoci no gaire segur,... Saps?,... 
He pres precaucions! 

• • • 

—Què és un quarteto? 
—Una orquestra composta de qua

tre músics! 
—Així una orquestra composta de 

cinquanta profesors, deu ser un Cin-
quenteto!... 

* * * 

—Quina melodia més inspirada que 
toca aquest pastor amb el flabiol! 

—Deu composar una Pastorall... 

E. ROIG. 

Amic primer.—Fa dies que no has 
vist la "Nani". 

Amic segon.—Una quinzena, més o 
menys. Ahir, però, li vaig escriure. 
Està, temporalment, a Madrid. 

Amic primer.—Es una de les dones 
més boniques, elegants, amadora... de 
Barcelona. Suposo que degueres en-
capçar la lletra amb un d'aquests ad
jectius: "bella", "distingida", "ama
da"... Tal com recomana, en una lle
tra d'un amic a una amiga, en J. M.a 

Capdevila en el llibret "Com s'ha 
d'escriure una carta en català"? 

Amic segon.—T'has equivocat de 
mig a mig. 

Amic primer.—Quin adjectiu usa
res, doncs? Ja ho sé! El de "cara"?.--

Amic segon.—El de "caríssima"! 
I encara vaig quedar curt! Quan pas
sis per casa ja t'ensenyaré els comp 
tes que li he pagat!... 

* * * "ALBERT LLOBREGAT". 
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C A R T A D ' O . C A R I A L ' A U T O R 

Reverent i amat rector, 
tan gran content he rebut, 
que en mí major no ha cabut, 
després que Ocari pastor 
estar-vos prop ha pogut. 

Per la gran benevolencia 
amb què sempre us he amat, 
ja no m'hi basta paciència 
fins que em veja assaciat 
de vostra dolça presència. 

Imagino que estareu 
ocupat com la formiga; 
molt sàviament ho fareu, 
si no es perd un gra ni espiga, 
per los hostes que tindreu. 

Ai ! el meu amic Benet, 
no em tingueu per temerari; 
que os jur per lo pas estret 
que lo vostre amic Ocari 
de veure-us es mor de set. 

No sap quan veure-us podrà; 
amb tot serà ans de Tots Sants: 
entre tant us escriurà, 
i dareu els besamans 
a Fra Josep Barberà. 

Però jo procuraré, 
puix tinc de veure-us tais ganes, 
i un impossible faré 
per a tocar les campanes •-
si m'hi crideu, hi aniré. 

Aqueixes cartes rebreu 
d'aquell oncle flac i amat 
que, segons diu, el tindreu 
en aqueix lloc regalat, 
en vós el reparareu. 

VALE, lo meu gran amicr 
i rieu-vos tant que pugueu 
del meu cant que si bé és xic, 
és gran, puix vós li doneu 
d'alegria un tresor ric. 

La musa s'és rovellada 
en eixa terra tan freda; 
i està ja tan desmaiada 
que la vena se li enreda, 
quan pensa estar ben trempada. 

Benet, puix us he brindat 
amb eixes quintirinilles, 
si no escriviu, desafiat 
us veureu amb les gallines 
que us haveu encorralat. 

C O N T E S T A C I Ó D E L ' A U T O R 

Reverend Rector i amat, 
fàcilment us he cregut, 
que en haver aquí arribat, 
més contento no ha cabut 
en eix vostre pit ingrat. 

No ho podré jo dir així, 
puix en el punt que entenguí, 
que tan prop de mi us tenia, 
si no és alguns ous del dia 
no puc engolir bocí. 

Que quan em poso a pensar, 
que una tan poca distància 
de vós no em deixa gosar, 
això em dóna major ànsia, 

que si estava enllà del mar. 
¡ Ai! Ocari, mon amic; 

tal qual la llagosta estic, 
que en no poder-vos mirar, 
em buido com la del mar, 
quan de llunes veu un xic. 

I ço que més pena em dóna 
i em causa major enuig, 
és que no repòs estona, 
sinó des que el sol ens fuig, 
fins que los tossals corona. 

I està per aquest dolor 
sempre lo meu mocador 
de llàgrimes tan humit, 
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com un bolcall que ha servit 
a un infant gran mamador. 

Dieu que a tall de formiga, 
dec aplegar el forment; 
i dieu-ho pròpiament, 
que ho faig amb poca fadiga: 
tant és l'esplet macilent. 

Amb tot quisvulla hoste vinga; 
(no perquè en tal compte us tinga) 
ni crec que passi a desaire, 
si se trastorna quant aire 
hi ha de Colonia a Nordinga. 

Ans de Tots Sants prometeu 
que ha d'il·lustrar aqueix sol 
aquest recó vostre i meu; 
als últims de juliol 
fos Tots Sants, plagués a Déu. 

El Pare Fra Barberà 
també esperant-vos està; 
i si bé ha poc que s'anat 
per elegir nou Abat, 
vui o demà tornarà. 

No us importa el campanar, 
havent-hi púlpit aquí; 
quan més que es pot sospirar, 
que com altre Fra Garí 
per si us ha de festejar. 

Però com se vulga sia, 
sent tal la ocupació mia, 
en la punta d'un marlet 
l'escolà estarà tot dret, 
vetllant de nit i de dia. 

I apenes la ferradura 
en el terme estamparà 
la vostra cavalcadura, 
quan a tot el lloc farà 
senyal de tanta ventura. 

Les cartes de l'oncle he vist; 
i si la sort aquí el guia, 
m'apar (segons és ben quist) 
que hi funda una confraria 
de !a que exclourà tot trist. 

Per a servir-vos en tot, 
fins que no hi ha hagut un mot 
tota vostra carta he r i s : 
són de pur sucre un cafís, 
i de! pomer d'or un brot. 

¿Què vol dir que ja la musa 
aquí se us és rovellada, 
quan se us emmaranya i misa, 
i la teniu destrempadaf 
això, senyor, és escusa. 

Perquè amb eix mateix istil 
tan apacible i gentil, 
allò mateix que dieu 
juntament contradieu 
amb artifici subtil. 

Valga-us el gran Goliat 
amb vostres quintirinilles: 
tant el terme m'ha agradat, 
que no dic, a les gallines, 
però vos mataré el gat. 

Tot sigui que vós vingueu, 
i a burla no us ho tingueu; 
que quan el país veureu, 
tal vegada el trobareu 
molt millor que no us penseu. 

Aquí lo N i o no ens rega, 
ni' el Danubi ens circueix. 
ni a Ganges hi ha qui el conegui, 
ni el Tigris ens dóna peix, 
ni hi ha qui d'Eufrates begui. 

Una petita riera 
banya eixa nostra ribera, 
que tota es conrea i llaura; 
i si, qual Taix, no la daura, 
daura-la d'altra manera. 

Ni aquell Atlant maurità, 
ni el Caspi de Sarmacia, 
ni el mon Tauro aquí està; 
però cert no us desplacia, 
que altres molt millors n'hi ha. 

Puix és cosa sens qüestió; 
que no hi ha comparació 
entre aquelles de la Lluna, 
ni altra muntanya alguna 
solament amb Albió. 

No hi ha llebrers irlandesos 
ni els elefants trapobants, 
dromedaris medianesos, 
rinoceronts indians, 
ni tigres de Hircània encesos. 

Però basta que hi fa niu 
la temerosa perdiu 
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ELS MANEFLES 
Així com als nois llaminers els pi

quen els dits, a els manefles els hi 
tusten l'esquena en el sentit d'escar
mentar-los per tal de fer-los-hi per
dre'l costum de ficar el nas arreu sen
se que hom els hi convidi. 

La pruïja de tafanejar col·loca els 
manefles al mateix nivell que els gos
sos car tot ho ensumen encara que si
gui allò que no es pot esmentar. Amb 
una delectança de no dir veureu com 
aixequen l'orella ço que diu tal o qual 
en passar ells, o materialment encas-
:ats a la paret veïna fan d'espia di
monis. Una paraula arreplegada se
gons de qui sigui saben inflar-la i do-
nar-la-hi les més grosses proporcions 
:ue — és clar — res no tenen que veu-

re amb ço que volia significar la víc
tima. Llavors vénen les xafarderies 
d atribuir-se importància assegurant 
s'han assabentat de bon conducte 
e'una cosa que, si els hi convé retreu
re-ho, fan dir-la — amb tota la barra 
—-a una persona de la qual sols n'han 
sentida la veu en una conversa de 
la que n'ignoren l'origen i la finalitat. 

Així és, doncs, com s'inflen molts 
talons que, empesos pel buf de la 
xafarderia indiscreta, prenen diferents 
formes i consistència en viatjar per va
ns indrets on escampen impressions 
que mai més no poden esvair-se. 

No fa pas molt de temps que un 
¿aquests manefles es passà més de 
cues hores, com qui diu aguantant-se 
e» respir, per tal d'escoltar ço que pas
sava al pis del costat de casa seva. 
Una veu forta cridava amb accent irat 
^deixant el sopar a mig, corregué a 
l'indret de la cambra en la qual sem
blava desenrotllar-s'hi una de les co
ses horripilants escenes matrimonials. 
Uns mots enèrgics es succeïen a uns 
opressius cops de puny que feien 
trontollar els trespols. Per bé que 
s°ls s'oïa una mateixa veu, amb els 
u"s de l'imaginació el tafaner li sem

blà veure-ho clar: la víctima aterro-
ritzada pel terrible marit, estaria arre 
conada en qualsevol angle de la sala 
tapant-se la cara amb ambdues mans, 
sanglotant i tremolosa, sense ni esma 
per replicar els apòstrofs aclapara
dors. 

Des dels primers moments una mit
ja rialla li delatava la satisfacció 
d'haver descobert un drama treme-
bund. A mesura, però, que la cosa 
s'allargassava li desaparegué el som
rís en tant que els muscles facials !i 
prenien una expressió de condolença 
que anà davallant, davallant fins arri-
var al cantó esquerra del pit infonent-
hi un tremolor compassiu que, bo i 
cloent-li els punys li féu aixecar els 
cabells amb esgarrifera. 

Convençut que s'anava de dret a 
una sagnant tragèdia, sense abrigall ni 
capell — talment un foll — es presen
tà al proper quarteret de la poli de
nunciant, tan bé com li ho permeté 
l'ofec de la correguda, l'imminent fet 
criminós que estava leri-leri de con
sumar-se. 

Uns trucs impacients a la porta del 
pis tallaren en sec els crits produint 
un natural efecte de sorpresa. Una 
senyora — vigilada a poca distància 
per un home — preguntà amb tremo
losa veu qui era que demanava. La 
imperativa contestació dels de fora 
obligà eixir el marit que, en obrir la 
porta, topà de nas amb la secció de 
policies, molt ben documentats, que 
venien assabentar-se del com i el què 
i el quant de tot allò que els havia 
contat el manefla. 

No res més natural, digué el pacífic 
veí refet un xit de l'esverament: es
tava llegint a la meva senyora les es
cenes culminants de la novel·la pel·li-
culària "Un matrimonio vigilado por 
un vecino" i... no res més, senyors". 
Què calia fer, doncs? Els agents, en 
un ràpid canvi de capteniment, dema
naren per registrar la casa, ho trobaren 
tot en ordre: la mixeta dormint da
munt el sofà, la raspa fregant els 
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plats; els dos nens dormint com uns 
angelets i, en l'escriptori una cigarreta 
que tot consumint-se enlairava la bla-
vosa fumerola embaumant l'espai dolç 
i tranquil d'aquella casa habitada per 
una família ignorant que al món hi 
existissin manefles capaços de per
torbar-li la vida i benestança des de 
més enllà de la llinda. Bona sort fou 
la prudència dels qui, amatents, segui
ren l'imprudent tafaner que s'empes
cà aquella facècia. Ja poden endevi
nar-ne l'acabament ridícol. 

Això són tots, de perillosos, els qui 
es senten la naturalesa fàcil a les xa
farderies. Tria i pren arreu, tots, si 
fa o no fa, són tallats pel mateix pa
tró. Ho saben tot, xerren de tot, tot 
els hi consta i, mirat i garbellat no 
porten sinó boll. De gra ni un per en-
fitar un pardal. 

Hom preguntarà, hi ha profilaxi 
contra aquella llei d'insectes pernicio
sos? Oh, i tal! tots els caça mosques 
poden aplicar-s'hi ei! mentre no si
guin esbravats. 

FLENDI 

XA B i A I V C À IVEU 
(De Guillaume Apollinaire) 

Els àngels, els àngels, en el cel 
l'un va vestit d'oficial, 
l'un va vestit de cuiner 
i els altres canten. 

Bell oficial, color del cel, 
la dolça primavera, més enllà de Nadal, 
et condecorarà d'un bon sol, 
d'un bon sol. 

El cuiner ploma els ànecs. 
Neu, ja pots caure. 
Que no tinc l'estimada entre els meus bra-

[ços? 

S. S.-J., trad. 

llibres & lletres 
BIOGRAFIA D E P E R E D'A. 

PENYA, per Antoni Pom Pastor, 
Pvre., Sóller, 1925. 

"D'un quant temps ençà, se sent passar 
damunt Mallorca un vent heroic, fresc i re-
jovenidor, que escampant amb forta ale
nada 'la cendra de la indiferència atia e! 
foc colgat baix d'ella i abranda la flama
rada del patriotisme". Amb aquestes parau
les comença ia matèria d'aquest llibre. El 
començ no pot ésser més atractiu per se
guir-ne la lectura que fa emergir amb tots 
els seus costums, virtuts i qualitats la per
sona d'En Penya, aquest compatrici nostre 
insular que en sos dies acomplí una sèrie 
d'obres dignes de llarga i exemplar re-
cordança. 

P O E S I E S (1916-1925) per Salva
dor Albert, Barcelona, 1926. 

La "Biblioteca Literària" de l'Editorial 
Catalana ens dóna el seu darrer volum con
sistent en una aplega de poesies de l'escrip
tor empordanès, on es troben els diferent 
volumets de versos publicats anteriorment 
pel mateix poeta, més uns altres fins ara 
inèdits. Tenim, doncs, la perspectiva com
pleta de tota la producció poètica de Sal
vador Albert. Aquesta producció és ben be 
única, va ben bé sola, en el moment actual. 
Impossible de confondre-la amb cap altra. 
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Xingú no escriu avui com escriu l'Albert, 
: ell cada vegada s'allunya més de tot i de 
¡othom; i cada cop s'endinsa més en la se
va manera, en la seva nebulosa per un món 
apart. 

Al nostre juí, l'obra d'aquest poeta ha 
anat perdent en poesia allò que ha anat 
guanyant en alambicado i destil·lació suc-
i-essiva, cada cop més rigorosa, de les seves 

oncepcions: pel nostre gust la poesia de 
-Albert ha perdut sabor com s'ha anat afu-
.sant, afusant fins a impalpables subtileses; 
ens fa l'efecte que som davant un procés 
en el qual de mica en mica i com més va, 
la poesia esdevé un pretext, un conducte 
per on buidar les imaginacions, les sensa
cions, els sentiments, les diguem-ne teories, 
barreja indefinida i sense límits de resso
nàncies panteístiques, tirant cap a Budha i 
el seu Nirvana. Es un procés on cada ve
gada la poesia esdevé més aspiració i es 
desfà de realitat i de concreció, de plàstica, 
di matèria; la qual cosa al nostre semblant 
constitueix una pèrdua. I creiem que si 
seguia aquest procés indefinidament, arri
ba íem a la divagació pura, a l'eteri, a 
¡abstracte, al buit, al no-res, per tant a la 
destrucció total de la poesia. • 

Com gairebé sempre en tot sentir pan-
teístic, domina l'obra un fons descontent, 
Que és a la base, a la substància mateixa 
de la cosa, i això més accentuat, ja ho sa
bem, en el nirvanisme. Trist i desconhortat, 
e' subjecte cerca conhort i cerca joia; pe
rn sent l'horror de si mateix, se sent ell 
una nosa, i es llença a totes les " aspira
cions", s'abandona a l'enllà, a l'enllà va-
garós, inconcret, com més inconcret i va
gares millor, allò indefinit, el reialme dels 
ensomnis, del fantasieig pel fantasieig, allí 
°" la matèria no infesta res, a les soledats 
'rnpertorbables, als grans silencis, als móns 
llunàtics... a l'infinit. 

Ü'ací la repetició temàtica, insistent, ;n-
"«rnera de "misteri", "anhel", "infinit", 

silenci", "ensomnis", "somnis", "estels", 
puresa", "boires", "llàntia", "esperit", i 

a «rnarcable predilecció per la imatge de 

la "papallona". I vegeu el lema del capítol 
d'" Opals " : 

"Tinc una oda començada 
que no puc acabar mai" 

de Maragall, del qual, certament, "té co
ses " ; com, per exemple, quan diu l'Albert: 

L'aigua surt freda com gel 
de la granítica entranya 
i jo la bec amb anhel 
com si fos el blau del cel 
que es filtrés per la muntanya. 

Sinó que Maragall tirava més cap a pan
teisme, i ben terral, amb solcs profunds 
d'humanitat, oberts en carn i ossos, com 
ferides rajants sang, amb fortes reaccions 
d'un concret sentit llatí, i amb fecundes 
filtracions clàssiques. 

Lenta, esblaimada, somniosa, mística, 
sola, en la soledat de l'horitzó, 
la lluna es colga com expira una ànima 
en la nit infinida del doló. 

Són versos de l'Albert on és tot ell, 
l'akaloide. Tal vegada el qui intentés de 
fer-ne una crítica, podria adoptar-los com 
a punt de partida, quasi com a lema. I 
encara, llegiu el lema de l'última part : 
"més enllà" d'aquest volum de poemes: 

"Ma barque glisse dans le rève" 

de Samain. Però l'Albert és un bon cise-
llador, i sovint té passatges magnífics, d'una 
delicadesa i àdhuc d'una plasticitat que ena
mora. Com per cas. aquests versos (el se
gon, un xic massa difícil: pi, br, fr, b··'» -

Pluja d'abril lenta i sonora, 
pluja d'abril fresca i brillant, 
també és alegre el cel que et plora, 
amb la dolcesa d'un infant 

(on trobem aquest bell joc de paral·lelisme 
que veieu en mants indrets), i molts d'al
tres, que podríem copiar, que són delícies. 
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C R Ò N I Q U E S CATALANES 

(Gesta Comitutn Barchinonensium), 
Barcelona, 1925. 

Gràcies a la "Fundació Concepció Rabell 
i Cibils vídua de Romaguera", una altra 
eximia Fundació, podem fruir d'una obra 
com aquesta, suara apareguda (comença pel 
volum II) sota la direcció de l'Institut 
d'Estudis Catalans. Els textos, llatí i ca
talà, són editats i anotats a cura de L. Bar-
rau Dihigo i J. Massó Torrents. Es una 
obra per als erudits, per a les investiga
cions anomenades d'alta cultura, una obra 
de contribució meritíssima als nostres es
tudis històrics. Suposa un treball pacient 
d'anys, que hem de difondre i fer esti
mar. 

LES REPRESÀLIES A CATA
LUNYA DURANT L'EDAT MIT
JANA, per Joaquim Miret i Sans, 
Barcelona, 1925. 

Extret de la "Revista Jurídica de Ca
talunya", és una altra aportació històrica 
en el terreny jurídic pairal. Certament, el 
Dret és una de les branques que compten 
amb bibliografia més inèdita ací, on la pro
ducció literària, específicament de litera
tura, té un domini quasi únic, i un pre
domini absolut. No ens podem queixar 
d'aquest predomini, que trobem molt en
raonat ; però sens dubte encara és l'hora 
que altres sectors de ciència tinguin la de
guda representació bibliogràfica que sem
bla que hauria de pertocar-los, paral·lela
ment a la jurídica que fa un bon paper. 
Confiem que la revista "Ciència", amb 
tant de delit esperada, donarà una empenta 
forta i decisiva per aquest cantó. 

EN JOAN DE LES CAMPA
NES, per ¡'entura Gassol, Barcelo
na, 1926. 

La biblioteca de "La Novel·la d'Ara", 
que dirigeix En Poal Aregall, ha fet ja una 
bona aplega de noms d'autors de volada. 
El seu darrer volum és d'un d'aquests au

tors. El relat d'" En Joan de les Campa
nes", de Ventura Gassol, es fa llegir amb 
avidesa. Escrit seguint aquell doll turgent 
propi de l'autor, en mig d'una fluctuació 
de clars i obscurs, té passatges penetrants, 
adés malenconies, adés arborats, patètics. 
Però sembla com si no fos més que un 
preludi. No continuarà, un dia o altre? 

Ara, referint-nos a la part tipogràfica: 
no hi hauria manera de fer una coseta un 
xic més consistent? No exigim massa, no
més una miqueta; car no desconeixem el 
problema econòmic. 

SEVERAL 

—Es favorablement acceptada i comen
tada l'antologia de contistes catalans publi
cada a París per A. Schneeberger. El llibre 
es titula "Conteurs catalans". 

—Ha sortit, dissabte, dia 13, el primer 
número de la revista '"Ciència". 

—La biblioteca Catalònia ha publicat la 
novel·la "Servitud", de Joan Puig i Fer
reter. 

—A l'Ateneu Enciclopèdic Popular s'ha 
creat o reconstruït la Secció de llengua 
literatura, la qual anuncià la publicació dt 
diverses obres de gramàtica i d'història li
terària i lingüística i d'antologies. El pri
mer volum serà una "Antologia de la poe
sia catalana moderna" a càrrec de Josep 
Maria Capdevila i Tomàs Garcés. 

—A Granollers ha començat a publicar-
se el dia primer de març que som el "Diari 
de Granollers". 

—La nit del 6 d'aquest mes A. Esclasan; 
donà, a' l'Ateneu Enciclopèdic Popular, un 
conferència sobre el "Sistema". Fou molt 
aplaudit i felicitat. 

—Al teatre Espanyol s'ha estrenat "El 
mal pagador o modistetes i estudiants' , co
mèdia dramàtica en quatre actes de Porn-
peu Crehuet. 

—Són assenyalats els articles aparegut? 
els dies 7 i 10 a "La Publicitat" i el 10 a 
"La Veu de Catalunya", sobre la Bíblia 
ací, per J. Estelrich. 

—Octavi Saltor escriu a "La Veu" del 
dia 10, un article sobre "la confraria de 



Sabadell, és a dir, els de la biblioteca "La 
Mirada", amb motiu de la publicació de 
•'L'any que ve" de Trabal. Han estat as
senyalades les seves al·lusions folch-i-tor-
resques. 
—Dissabte, dia 6, va deixar-se de publi

car, per causes estranyes a la seva voluntat, 
"El senyor Da'ixonses". 

—Una bonica vetllada al "Romanço" po-
pulaí amb motiu de la clausura de l'Exposi
ció rosariana, tingué lloc dissabte, dia 13, 
al Foment de les Arts Decoraties. 

A HONOR DEL DR. RUBIO I LLUCH 

En la darrera sessió de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat, un 
grup de professors participà haver pres la 
iniciativa d'organitzar un homenatge al 
Dr. Rubió i Lluch amb motiu de la seva 
pròxima jubilació, en forma d'una "Mis
cel·lània" en. la qual prenguessin part els 
admiradors que arreu del món té l'illustre 
professor i savi historiador de la nostra 
literatura. 

AQUEST NÚMERO 

HA PASSAT PER LA CENSURA 

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

A. PASQUAL.—C. de Cent, 304, pral. 

INSTALACIONS ELÈCTRIQUES 
F. BONET.—València, 188 

Llibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

Instal·lacions elèctriques, aigua i gas 
j * A 1 ^ L SALA.—Corts Catalanes, 451. 

Pelletería 
LE RENARD.—Corts Catalanes, 614. 
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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  
CASA 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 
CASA 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. 

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

l i í P . ALTKS 
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Establiments MARAGALL 
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fratailautit 
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V e n d e s a t ermes . 
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ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
(Se« d'Urgell) 
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