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S e g u i m l e s n o s t r e s t e r r e s 
Entrem de ple al bon temps. Si tot l'any hi ha molts aficionats al deport 

i a la fruïció de les belleses de natura que segueixen les diferents contrades 
de la nostra terra, ara comença el temps que convida més a sortir al camp. 
Anar al camp, 
muntanya o ma
rina, constitueix 
un plaer, i en
sems ha de cons
tituir un reconei
xement de la ter
ra pròpia. Molts 
diem que la nos
tra terra estotja 
b e l l e s e s sens 
nombre, que té 
de t o t ; p e r ò 
molts som qui ho 
diem només que 
per dir-ho, per 
sentir-ho a dir, 
Per una mena de 
pruïja d ' exalçar 
això que estimem la base de les coses nostres, no ho diem per experiment 
propi, desconeixem moltes bandes del nostre terrer i coneixem potser països 
exòtics. Això no val. Convé, és necessari que eixim del recinte de la nostra 
'lar comú, però hauria d'ésser indispensable que tots coneguéssim bé, per 
naver-hi petjat amb la nostra petjada, el terrer que ens dóna nom i fisonomia. 

Aleshores diríem, no per vanaglòria i instint poblerí que casa nostra és 
oellíssima, que té mil indrets encisadors, que ací hi ha la Suïssa, i allà la 
*-osta Blava, el lloc salvatge i el domeny graciós de totes les dolceses. 

X. 
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ELS GATS 
Són moltes les coses que tenen una 

diada expressa dins de cada any. Ara 
mateix, acabem de celebrar la fe-íta 
de les mones aparellant-la amb la pri
mera Pasqua. Sols Déu, i els pastis
sers, poden saber-lo el consum que 
s'ha fet d'aquestes bestioles reproduï
des amb marenga, pà de pessic, xoco
lata ametllada i els indispensables 
ous de tots tamanys. 

Ara li tocaria el torn al gat: aquest 
felí avellutat que les dones romànti
ques guarneixen amb cintes, emplenen 
de moixaines donant-li tracte de bibe-
lot. El gat que hauria de festejar-se no 
és pas ben bé aquest miolaire de 
quatre potes: és el gat simbòlic que, 
el mateix estimen les classes deshe-
retades que les més blaves aristocrà
cies: és aquell gat alegre en uns, 
esvoletegat en altres; que quan és 
minso i dormidor resulta un gat in
ofensiu, mentre que, en donar-li per 
esverar-se és terrible fins a la tra
gèdia. 

La domesticitat del gat mau-meu, 
és aparent car les seves magarrufes 
són falòrnies. No us en fiéssiu massa 
car té les intencions amagades com les 
ungles; mai no li endevinareu ço que 
pensa. Quan sembla adormit és quan 
vigila més fi; per natural, té el mes 
tratge en l'art de dissimular. En atan
sar-se i fregar-se, manyagament, acom
panyant la falagueria amb aquells cas
tissos ronquets és llavors que cal vigi
lar-lo perquè no us pinci. De tenir, els 
gats, el do de parlar — ho podeu ben 
creure — serien els més grans menti
ders. Tots serien bons per doctorar-se 
en lleis i dominar en la política, com 
ara dominen a les rates i als cans. 

Per això, i altres coses que no dic, 
per tal de no allargar-me excessiva
ment, es comprèn que el gat sigui fit
xat de perillós, dolent i mala cosa. 

Heus aquí, doncs, la causa que 

als aficionats al mam els hi diguin 
gats: perquè, amb premeditació, ale
vosía i, quasi sempre, nocturnitat arre
pleguen una cosa que mai no sera 
bona malgrat les rèpliques que inten
tin fer-nos els amics del Baccus coro
nat de pàmpols, als quals, en lloc de 
dir-los-hi borratxos seria més escaient 
anomenar-los bacons. 

En aquell temps, quan aqueixa divi
nitat no tenia tants de deixebles, diu 
que se li retien grans festes que s'a
llargaven fins a tres septenaris; ço és 
seguien tot el curs d'una lluna. Ara es 
festeja, generalment, en forma més ca
solana. (Ai, senyor! com es deixen per • 
dre les coses). Abans, per un no-res, 
la gent feia barricades; ara — ja he, 
veieu! — passen cent cinquanta coses 
coentes i, ningú no piula. Talment 
sembla que a tots ens hagi agafat la 
mixa. 

Es, doncs, un contrasentit no so
lemnitzar amb l'esplendor que les cir
cumstàncies comporten la diada dels 
gats. Un dia és un dia per tantes de 
coses!; per quins set sous, doncs, no 
hem de decidir-nos d'imposar la diac i 
dels gats?; hi veieu alguns exclussi-
vismes, potser? Tal vegada amb això 
com en tantes altres futeses, hem c 
copiar els americans del Nord promu-
gant una llei seca? Vaja, amics, no em 
negareu que portar un perdigó a l'ala 
o navegar a mitja vela no rebaixa tar 
com molts intenten fer-nos creure. 

Si tots junts demanéssim la diacb: 
dels gats, enc que fos per unes quan
tes hores, gustaríem de la igualtat so
cial esborrant-ne les odioses diferèr-
cies de classes que encenen les san? 
i giren els cervells. 

Nosaltres, per bé que confidencia -
ment, estem assabentats que uns 
quants de bona voluntat s'han aple
gat per a lluitar fins a la instauració d; 
la diada dels gats fent-la, naturalmer., 
obligatòria per tothom. El que hi ha 
és que l'èxit és dubtós car — segor; 
veus volanderes — es pretén exceP-
cionar-ne els habituals festejadors del 
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gat i hom sospita que, de prosperar 
a tal excepció s'aniria dreturerament 
al ridíccl puix, segons els indrets, la 
r.ajoria no es troba — cà, ni de tros! 
— en els abstemis de la beguda. 

FLENDI 

La meva ingenuïtat 
De la mateixa manera que Ulises 

sempre serà admirat per les seves fan
tàstiques aventures; Neró, per les se
ves esplèndides bacanals, sobretot pels 
que van amb la panxa prima; Sha
kespeare, pel seu talent dramàtic, en
cara no igualat; Napoleó, per les se
ves conquestes territorials; Colomb, 
per haver descobert un món nou; Vo-
ror.off, l'allargament artificial de la 
vida; jo, en l'arbre genealògic de la 
meva família, també seré admirat per 
la meva ingenuïtat, que no sé si ¿s in
nata o és el refinament de la m'.íta ex
periència... dels altres. 

Ingenuïtat, en els temps que correm, 
és una cosa completament ximple, molt 
passada de moda; tan passada de mo
da, com les patilles del "jove" esce
nògraf Vilumara. Ingenuïtat i ridicu
lesa és pot dir que han esdevingut dos 
"iots sinònims. Fins les ingènues del 
Teatre han "mort" : ara són dames jo
ves. 

Però jo, amb el cor a la mà o amb 
la mà al cor, confesso que sóc un in
genu; i que no me n'arrepenteixo, ans 
el contrari. En aquest començament 
?e segle, tan materialista i sensual, 
3° trobo la ingenuïtat una cosa tan 
extraordinària i selecta! Ibsen, essent 
un home de talent, mai mostrà tant de 
wlent com quan va escriure: "Les ma
gnes mai tenen raó!" Si hagués som-
n'at que una minoria — la dels inge
nus __ arribaria a constar d'un sol 
individu! 

n: f n y ° r s i senyores (com sóc "femi-
l s » mai ho escriuré al revés, per

què crec que el ruc sempre té d'anar 
al davant), doncs com deia, senyors i 
senyores, jo penso que sense una mica 
d'ingenuïtat no hi pot haver felicitat 
completa; conservem la ingenuïtat tot 
el que poguem, que el món prou ens la 
pendra un dia o altre; fugim de l'ex
periència, que és tan dolorosa com la 
Vida, si és que no és una mateixa cosa 
amb dos noms. 

Per què, doncs, mostrar abans d'ho
ra als infants i a la joventut la podri-
dura i traïció que ens volta a tothora? 
Per què siguin homes abans ? Es una 
bestiesa! La Naturalesa ja té lleis in
flexibles, que no fallen mai. Sobretot, 
deixem ésser a les criatures infants 
fins al darrer moment, amb totes llurs 
rialles sanes i sols amb les ploralles 
d'alguna joguina trencada. Jo, essent 
per l'edat quasi- un home, per la meva 
ànima "angelical" sols sóc un infant 
un xic granat. Per què continuo es
sent-ho? No ho sé! Sols sé que ca
mino per una ruta de rosers, i només 
trobo i veig les oloroses roses. 

Si la Història serveix perquè la Hu
manitat, en col·lectivitats, no caigui en 
els barrancs on varen caure els nostres 
avantpassats, per què l 'Home, indi
vidualment, no ha de seguir el mateix 
exemple, essent més que més la pedra 
•jonamental de totes les coses terre
nals? Aleshores, amem la ingenuïtat 
nostrada tant com la nostra Joventut. 
Aprofitem l'experiència de les perso
nes grans, i la nostra Vida serà menys 
martiri. 

Vet aquí perquè jo sóc un ingenu, 
en ple segle de la precocitat; dec sem
blar un vímet, planta de regadiu, en
tremig d'un camp d'escardots, planta 
de secà. I com a complet infant, sols 
temo que ma ingenuïtat no duri el 
que jo desitjaria! 
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Barcelona: Un « o . 5 pesrta». 
Resto de España; 7 
Nnmero ratllo: 0>50 • 

la Propit-lai Urbana, C 
— ExpoíKión a los Ayui 
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Calle de Magdalenas, 
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Tamany: 24 $ X i7 ' 2- — Any 1917. — 
Impremta de J, Monclús Balagué. 

Tamany: 24 'oX ll 2- — Any 1921. 
Impremta d'A. López Liausàs. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., 
Boletín de la Cámara oficial de Co

mercio, Industria y Navegación de 
Tortosa. — Tamany de 24'5 X 17'2. 
Periòdic orgue de l'esmentada entitat, 
aparegut a Tortosa l'any 1917. Consta 
de 20 a 30 pàgines, i cobertes espe
cials en paper de color. Dedicada a 
l'especialitat. Escrita en castellà. 
Preus: als electors de la Cambra, gra
tis; als no electors, 3 pessetes l'any. 
Després aquest butlletí, apareix amb 
el nom d'"Economia", i el títol de "bo
letín, etc." va com a subtítol, i el 
tamany és de 31'7 X 22, i més reduït 
el nombre de pàgines. Impremta del 
primer format, J. Monclús Balagué, 
Raval de Sant Vicens, 2 i 4, Tortosa. 

Boletín de la Cámara Oficial de -' 
Propiedad Urbana de Barcelona.- -
Tamany de 24'6 X 17'2. Periòdic 
mensual, orgue de l'esmentada entitat, 
aparegut a Barcelona l'any 1921. Cons
ta de 20 pàgines, sense les coberts--
en paper especial i de color (que re
produïm). El dirigeix el secretari de 
l'entitat (en escriure aquestes ratlle;, 
n'és En Carles Cardelús Carrera). Eis 
temes que tracta són cenyits de l'es
pecialitat. Escrit en castellà. Circula 
preferentment, es pot dir exclusiva
ment entre els socis de la Cambia. 
Preus, no consten al número que te
nim a la vista. Impremta d'A. Lóps • 
Llausàs, c. Diputació, 95, Barcelona. 
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¡amany: 25*8 X '6'7- — Any 1Q21. — 
No consta peu d'impremta. 

Tamany: 34'ç X *$• — Any 1925. 
Impremta «L'Estampa». 

PAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
Fama. — Tamany de 25'8 X 167. 

Revista tècnica de publicitat (tècnica 
ó anuncis) apareguda a Barcelona 
l'any 1921. Escrita en castellà. Direc
tor: Pere Prat i Gaballí. Correspon 
un número a cada mes. Consta de 24 
pàgines, duu il·lustracions. Cobertes 
de més a més. Anuncis dins el text. 
La presentació és acurada i bon pa-
I er. Preus: Espanya un any 8 pesse-
t s; estranger 12 pessetes. El número 
que tenim a la vista és ja "segona èpo
ca" i anteriorment degué tenir un altre 
íormat. Impremta: no consta. 

Aduanas, Transportés y Seguros.— 
Tamany de 34'5 X 25. Revista de co
merç, mensual, apareguda a Barcelo

na pel mes d'abril de 1925. Es una 
bona revista d'estudis del ram i aple
ga i comentari de disposicions oficials 
relatives a aquest tema. Escrita en 
castellà. N'és dïrector-gerent A. Hur
tado i Monrós i assessor tècnic Rafel 
Closas. Hi ha nombrós col·laboradors. 
Duu secció de "consultes". Es il·lus
trat. Consta de 40 pàgines, de paper i 
presentació estimables. D'aquestes pà
gines, vuit o deu són dedicades a 
anuncis. Porta demés les cobertes en 
paper especial i de color. EI facsímil 
que donem és de les cobertes. Preus: 
un any, subscripció a Espanya 25 pes
setes; a l'estranger 30 pessetes; nú
mero solt 2'50 ptes. Impremta "L'Es
tampa", Avinyó, 29, Barcelona. 
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H U M O R D ' A H I R 
Sr. Excelentísimo: 
Los pobres fumadores 
Elevan sus clamores 
Al trono del Señor; 
Pues saben que no puede 
Cambiar su triste suerte, 
Burlarse de la muerte 
Un débil fumador. 
Porque son los estancos 
Depósitos mortíferos 
De cigarros pestíferos 
De tabaco infernal. 
Ay pobres españoles! 
Colón, porqué viniste, 
Y un nuevo mundo diste 
Que es causa de este mal? 

Diz que es sermón perdido 
Hablar en el desierto, 
Y pues que el dicho es cierto 
Mejor será callar (1). 

(De la secció "Picotazos" d'"El Pájaro 
Azul", 22 juny 1861). 

(1) Al·lusió a la censura d'aquells 
temps. 

H U M O R D ' A Y U I 
En una botiga 

El botiguer. — Veu? aquest teixit, 
és de primera. Es de fil cru!... 

La compradora. — I de fil cuit, no 
en tenen?... 
En una tomba 

—Veiam si aquet tindrà el fetge tan 
gros com dèiem que tenia quan vi
via!... 

Prenent informes comercials en el es
devenidor. 
—Sap llegir? 
—Sí, senyor! 
—I escriure? 
—A mà, no, senyor; a màquina, sí, 

senyor!... 
E. ROIG. 

Disposició testamentària que prescri 
balls i música a l'enterrament. 

Alacant, 3 d'abril. — Al poble eh 
Castalio s'ha celebrat l'enterrament de 
la senyora Casilda Rico, vídua, qui 
morí dilluns, als 80 anys d'edat. 

Abans de morir disposà amb tota 
classe de detalls com s'havia d'aco: • 
dicionar el seu cadàver, acte que cons
tituí un dia de festa per al poble. 

La senyora Rico, estant al llit i e! 
dia abans de morir contractà i dedià 
les corones que havien de portar-e 
a l'enterrament, contractà la banda de 
música del poble perquè anés darrera 
del cadàver tocant un pasdoble. 

Contractà també un grup de noies 
perquè anessin davant del fèretre to
cant les castanyoles i ballant. 

Així mateix contractà l'agrupació 
anomenada "Els Mariners", que pren 
part en les festes de "Moros i Cris
tians" perquè formés en l'enterrament 
amb els seus vestits i atributs, i tele
grafià a Vicens Soler, de València, do
nant de la bandera d'aquella població 
perquè anés al poble per a treure-la. 

Disposà que el seu cos s'emboliqués 
en un mantó de Manila i en arribar 
el fèretre al cementiri tots els acom
panyants ballessin àdhuc els quatre 
néts. 

La música rebé les ordres oportur.es  
de donya Casilda perquè no s'oblides 
de tocar una peça en aquest moment, 
puix volia acomiadar-se així del seu 
espòs que estava enterrat en el cemen
tiri. 

La senyora Rico pagà religïosam 
com és natural, per endavant els ar
tistes contractats per a l'enterramert i 
encarregà al seu fill gran que no es 
deixés de complir cap de les seves 
voluntats, exactament com ella havia 
disposat. 

Conferència telefònica. 
Client. — Es el senyor Bonet qui -

tà a l'aparell?... 
Callista.—El mateix. Digui!..-

http://oportur.es
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Client. — Sóc en Pere Arderiu, el 
client que va venir a curar-se els peus 
ahir el matí. I com li vaig prometre 
que avui li telefonaria l'estat en què 
em trobaria... 

Callista. — Molt bé, senyor Arde
riu! Li fan tant de mal, els peus? 

Client. — No, senyor. Només la mei
tat! 

Callista. — Solament la meitat, eh ? 
Client. — Justa i cabal. 
Callista. — Ja li vaig dir que el meu 

remei era infalible. En pocs mesos he 
curat un grapat de cents malalts dels 
peus. Ho repeteixo amb tota la meva 
ingenuïtat: el meu remei és infalible! 
— Una pregunta: quan ha començat a 
notar que els peus sols li feien la mei
tat de dolor? 

Client. — Des de fa dos hores, que 
el metge m'ha tallat una cama!... 

En pau's, en paus... 

L'escena a un cinema de moda, la 
tarda del dissabte passat. Acabaven 
de projectar la darrera creació de Ha-
rold Lloyd. El públic sortia amb la 
rialla encara als llavis. Un senyor que 
també s'havia divertit molt amb les 
mil peripècies del film, portava el llaç 
del barret al davant. Jo, que portava 
el meu a la mà, li digué: 

—"Perdoni'm... però porta el capell 
capgirat!" 

—Moltes mercès! — féu l'esmentat 
senyor. — No sé com pagar-li el fa
vor!... 

Mitja hora després a les Rambles 
em passejava. Per casualitat vaig tro
bar el senyor del "cine", el qual em 
comunicà quasi a cau d'orella, mig 
rient: 

—"Perdoni'm... però porta el capell 
capgirat!" 

"i-"Moltes mercès!—vaig exclamar 
3°-—Ara ja estem en paus, senyor!...' 

Poemes de 
Guillaume Apolliíiaire 

L'ADEU 

Jo he aplegat aquest bri de bruc. 
L'autumne és mort, recorda-te'n 
No ens veurem més en terra. 
Olor del temps, bri de bruc. 
I recorda't que jo t'espero. 

A LA SALUT 

Que lentament passen les hores 
com passa un enterrament! 

Tu ploraràs l'hora en què plores 
qui passarà massa de pressa 
com passen totes les hores. 

" L E POXT MIRABEAU" 

Sota el pont Mirabó s'escola el Sena 
i nostra amor. 

Caldrà que ell m'ho recordi? 
Sempre venia el goig rera la pena. 

Ve la nit, sona l'hora, 
se'n va el jorn; jo sojorn. 

Les mans en les mans, restem cara a cara 
mentre que so

ta el pont dels braços passa 
d'uns eternals esguards l'ona tan lassa. 

Ve la nit, sona l'hora, 
se'n va el jorn; jo sojorn. 

L'amor se'n va com el corrent de l'aigua, 
l'amor se'n va: 

és, com la vida, lenta 
i, talment l'Esperança, violenta. 

Ve la nit, sona l'hora, 
se'n va el jorn; jo sojorn. 

Passen els jorns i passen les setmanes. 
Ni el temps passat 

ni !es amors no tornen. 
Sota el pont Mirabó s'escola el Sena. 

Ve la nit, sona l'hora, 
se'n va el jorn; jo sojorn. 

A L B E R T L L O B R E G A T . S. S.-J., trad. 
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Reixat de l'altar major 

d'una ata Cadirat del cor de l'església, 
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Ara, s'esdevingué que cert dia un magnífic diamant, més commogut que 
del costum pel reclam de l'aigua fugissera, va fer un estremiment i fugi de les 
mans del Gnom, i anà rodolant pels herbeis fins a confondre's en les infinites 
gotes que componien la límpida puresa del rierol. 

Debades el Gnom tot el dia s'afanyà a cercar-lo. El fugitiu ja era lluny. 
Dut pel corrent, rodolava vers l'inconegut, bo i cantant a tota veu la cançó 
que, de presoner, havia repetit tantes voltes al fons del seu cor. 

Veié nous països, i cels color cobalt, i esteses de flors desconegudes, 
blanques, vermelles, a munions, vergers que embalsamaven l'aire amb llur 
perfum; va passar sota voltes de verdor, on la pingüe riquesa dels fruits s'aco-
lorava d'or com el disc del sol; va sentir la música dels ocells més rars, i s'em
mirallà en els ulls de les cérvoles que llepaven l'aigua tot llançant a l'entorn 
mirades temoregues. 

Fins que un matí, a l'alba, li va semblar que el rierol (el qual després 
d'ésser davallat de la muntanya s'abellia de vagarejar sense presses pel reial
me encantat de les flors) hagués tot d'una accelerat la velocitat, com si tendís 
cap a la seva fi pròxima. El diamant va enlairar-se un xic en damunt el corrent 
per saber què succeïa, i tot just veié a l'horitzó una línia blava un xic més 
fosca que la del cel, una mena de faixa que soldava el cel a la terra. I justa
ment d'allí, triomfant, eixia enfora el carro del sol que es preparava a seguir 
el camí de costum, i en tant tenyia d'índic una gran zona del seu volt. 

El diamant va tornar a cabussar-se esbalaït, després tornà a treure el 
cap per a observar. El sol era una mica més alt i aquella faixa blava es dis
tingia més neta i pròxima. Va preguntar tot frisós, bo i passant, a un cascall 
encès que balancejava ensonillat sobre el seu llarg camall pelós què cosa era 
allò. 

—Es la mar — li va respondre, cortesament. 
La mar! El diamant no n'havia sentit a parlar mai. La mar! Ah, doncs 

el rierol corria a ajuntar-s'hi; doncs la mar era el seu destí. Va decantar-se a 
una pedreta viada que rodolava prop d'ell, i va preguntar-li: — Què és la 
mar? 

—La mar — respon el company de viatge — és un abís sense fons, on nosal
tres caurem arrossegats pel corrent. Un abís atzur, gonflat d'escumes, en el 
¿eu fons meravellós reposarem finalment en pau, en mig de brancatges de 
coral rosa, algues verdes i boques de conquilles... 

—Aleshores, tu ets content d'anar-hi? — va dir-li el diamant. 
—Content? Ja ho crec! Veuràs quina vida més bella allà dins. 
—Però el sol: veurem encara el sol? 
—El sol no; perquè no pot ficar els seus raigs indiscrets fins allà al fons. 

No et sembla una ventura? A mi, el sol em carrega. Estic bé a l'ombra, jo. 
El diamant no va dir res. Una sensació d'angoixa infinita li estrenyia el 

por. No es veia amb forces de renunciar el sol, del qual havia gustat la tebior 
i la llum, dons divins que li produïen el gust de la vida feliç i lliure. Havia 
pogut alliberar-se de les tenebres de la cova vigilada pel Gnom, i hauria de 
caure a un abís paorós, a una altra presó obscura mil vegades més horrible 
que no la primera? Almenys d'aquesta podia a estones sortir. De la mar 
no. De la mar no es surt mai. 

Va reflexionar un moment, després es va allunyar de la pedreta, es féu a 
í altra vora on penjaven tous d'herba molla. De sobte un buf de zèfir brunzí 
per damunt del rierol, el corrent s'eneriçà i es remogué amb tot d'onadetes, 
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Pres pel flux de les aigües, el diamant va anar a parar damunt una clapa de 
molsa. Era sau! Fità la vista al cel per remerciar-lo d'haver-lo sostret de 
l'horrible sort, i el veié tot ple d'orenetes; i llurs xiscles li van semblar un dels 
himnes més harmoniosos que mai la criatura hagués cantat en lloança de 
l'etern. Els brins d'herba que tremolejaven vora el seu amagatall eren curulls 
de piquets limpïdíssims, on la llum es dissolia en meravelles de colors. Uns 
altres diamants potser? Va reparar millor i no : eren gotes gerdes de rosada, 
de la nit. Ara el sol se les bevia per apaivagar la seva set. I elles, generoses, 
se li oferien letíficament. 

Com s'estava bé, allí, damunt aquell diva d'herbei centellejant i olorós! 
No se n'hauria mogut. Qui podia descobrir-lo i treure-1'en? 

La veu del rierol vingué a desvetllar-lo del son dolç. 
—T'he vist, saps? Es inútil que t'escondeixis. Has de venir amb mi. No 

es fuig del destí. . . Au, llança't a l'aigua, que tinc pressa. 
El diamant es va tapar les orelles per no sentir. Però el rierol insistia: 

— Au, fora. No tinc temps per perdre. Vols obligar-me a venir-te a cercar? 
Això dient, féu aixecar una onadeta i la féu rebotre en aquella vora; però 

no va arribar al punt. En provà una altra, però també sense èxit. Aleshores el 
rierol, irat, s'enardí la gropa i temptà l'assalt. 

Sinó que el diamant ja no es veia. Només era la molsa i les herbes molles 
que s'ajupien sota el fueteig de l'aigua. El rierol, convençut d'haver-se em
portat el rebel, s'aquieta. 

—Aquest cop t'he enxampat! — digué, com qui hi posa la virolla. I va 
reprendre via cap a mar. 

Que il·lusions! El diamant encara era allí, en mig de l'herba, colgat en 
la molsa tendra. Quan el rierol es posà amenaçador, el diamant pregava, su
plicava l'herba piadosa. 

—Tingues compassió d'un infeliç. Escondeix-me, tu qui saps la joia de 
la vida lliure. No vulguis que jo sigui privat per sempre de la llum del sol: 

—Com ho farem? — va respondre l'herba. — Voldria ajudar-te, però no 
puc. Brilles massa. Se n'adonaria fins i tot un cec. Doncs imagina't el rierol, 
que té cent ulls... 

—Ajuda'm, ajuda'm! — sanglotava el diamant. — No vull anar-me'n, vull 
romandre ací, amb tu, a l'ombra d'aquests salzes. No vull morir engolit per 
la mar! 

Aleshores una tija d'herba, compadida, va prendre una decisió heroica. 
Es va decantar a un arç, es va punxar en una espina, i deixà caure sobre 
el diamant una gota de la seva linfa, la qual el va tenyir tot de verd: el dia
mant esdevingué una maragda. 

L'aigua no havia tingut esment de res, i continuava via avall. D'un om 
d'allí prop estant, un passerell celebrava el naixement de la primera maragda 
amb una cançoneta, i els altres moixons li feien cor: 

Floreix una gemma 
en el si de l 'herba: 
la molsa la serva 
dels besos del sol... 

I el cor: 
Qui vol la maragda? 
Qui la gemma vol? 

Ad. LORENZO GIGLI 
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Amb gust on se vulga es trob, 
I sap beure amb un esclop 
Si la set li diu Alon. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

Verd és, en fi, el qui espera 
En la verdor de la vida, 
Estant annexa i unida 

Amb l'hivern la primavera: 
Madur el qui amb vertadera 
Contrició els seus pecats plora, 
I es recorda que alguna hora 
Li diran Kyrieleison. 
Que les coses d'aquest món 
Verdes i madures són. 

L ' A U T O R A S O N P E N S A M E N T 

De què serveix, pensament 
Que anem porfiant ambdós 
J o en apartar-me de vós 
I vós en està'm present? 
N o dem que riure a la gent 
Deixem-nos de vanitats, 
Que aqueixos temps són estats; 
Perquè sempre dir oi 
Que jamai mol el molí 
Dels corrents que són passats. 

No sé què de mi voleu 
Puix que m'aneu amoixant 
Ballant-me l'aigua davant, 
Temo de què em traireu; 
Mireu-ho bé i veureu 
Que tots els gusts que em mostrau 
Amb què em voleu i animau, 
Vénen a ésser el garrot 
Amb què me pegau tan fort, 
Quant em prometeu i dau. 

Ja veig que m'estau dient 
Que farà lo temps mudança 
No m'està bé aquesta dansa 
Ni us vull dar lloc, pensament. 
Un refrany sé que no ment, 
Que jamai vé la ventura 
Al qui n'és flac de cordura; 
I així, si disgusts tenia 
Es, perquè jo no sabia 
Gosar de la conjuntura. 

Procureu doncs a dormir, 
Puix basta haver intentat 
voler-me tornar. orat, 
Sens que em porteu a morir: 
Altra cosa no us puc dir, 
Bé que tan forçat de sort 
Que procuraré amb desport 
Divertir vostra oradura, 
Que jo sé que aqueixa us dura 
I durarà fins la mort. 

T R A N S F O R M A C I Ó 

La major glòria he lograt 
Que d'amor es pot haver 
Puix tant us vinc a voler 
Que en vós me só transformat. 
Ja no só lo desditxat 
Alberg de desconfiança; 
I vós, apacible i mansa 
(mal que us pesi) haveu de ser, 
Que mon amor pogué fer 
E ix encant, eixa mudança. 

Ocupats tots mos sentits 
De vostra gran gentilesa. 
Só la mateixa bellesa; 
Donaires tinc infinits: 
Són els dons tan exquisi;s 
D'eixa gràcia singular 
Que jo no els vinc a esborrar, 
Ni ma llealtat els despinta; 
Com ni una gota de tinta 
Fa tornar negra la mar 
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Però és tal vostre rigor 
Que del mig de tanta ditxa 
Trau una nova desditxa, 
I deixa burlat l'amor; 
Oh ! terrible desamor; 
Procedir cruel i esquiu: 
Que dins de vós em teniu, 
I essent ambdós una cosa, 
Vostra crueltat no reposa 
Sinó que allí em perseguiu! 

I com jo estic convertit 
Tot en vós, Senyora mia, 
Jo també m'avorriria 
Si en vós no em fos recollit: 
Quin desgraciat ha patit 
Un dolor tan desigual; 
Que en ell per mon bé i mon mal, 
Veig aquests contraris dos; 
Que em só recollit en vós 
I em teniu odi mortal ? 

Mes, puix amb llaç tan estret 
L'amor amb vós m'encadena; 
Eix rigor no em dóna pena 
Ans d'ell estic satisfet: 
Perquè a trobar menos fred 
El vostre pit, dubtaria 
Si era eixa mudança mia 
Tal volta plena d'engany; 
Així que, mon desengany 
Està en vostra tirania. 

Per molt certa conclusió 
De tot això ve a restar; 
Que no es poden millorar 
Els quilats de ma afició: 
També se'n treu la raó 
Per ben mostrar a la clara, 
Quant és extremada i rara 
D'eix cor vostre la fredor, 
Que en vós resolt mon amor, 
Ell resta gelat encara. 

D E S E N G A N Y D E L M Ó N 

SÀTIRES 

Ja de la casa encantada 
on preses amb tirania 
eren de l'ànima mia 
cada potència una Fada: 
en una gran nuvolada, 
per la regió franca i pura, 
l'aparent arquitectura 
es resolgué i dissipà; 
tot se'm representa ja 
en sa natural figura. 

Mercè rara i singular 
d'aquella agraciada vena 
que uns ánimos encadena, 
i altres en sap deslligar; 
Musa, bé et pots arriscar; 
puix de son copiós tresor 
t'influeix sobre son cor, 
Filisart, sa gràcia estranya: 
pren amb ta flauta de canya 
el punt de son plectre d'or. 

Vés-te a sa sombra cobrint, 
Talia desarropada, 
i així aniràs tal vegada 
belles coses descobrint: 
i t'anirà succeint, 
com als que el rostoll segueixen 
i en riques gavelles feixen 
el que ja estava oblidat; 
que el pobre resta medrat 
amb allò que els altres deixen. 

I si no et cap tal ventura, 
no desesperis, treballa, 
recull al manco la palla, 
serà collita segura: 
i en aquesta conjuntura 
tras tan rica brevetat 
d'eixa gran prolixitat 
no es podrà admirar ningú 
puix sempre fa més comú 
la palla que no lo blat. 
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l l ibres k l le lres 
DICCIONARI ORTOGRÀFIC 

ABREUJAT, de Pompen Fabra, 
col·lecció Popular Barcino, Barcelona, 
1926. 

Un dels símptomes més fefaents de l'ex
pansió llibrera ací, és el fet de la repetida 
edició d'obres i opuscles gramaticals de 
Pompeu Fabra. I és doblement significatiu, 
perquè vol dir que el públic no llegeix per 
un arrossegament mecànic, no s'interessa 
passivament, sinó que cerca d'incorporar-se 
en actiu a l'ascensió comú. El públic sent 
la necessitat de la perfecció. Sentir la neces
sitat de la perfecció, és mitja, almenys mit
ja, perfecció. 

E N T R E LA VIDA I ELS LLI
BRES, per Joan Estelrich ("El ram 
d'olivera", vol. segon), Barcelona, 
1926. 

Assenyalàvem amb un comentari especial
ment entretingut (dins la poca extensió que 
solen tenir aquestes nòtules o indicacions 
bibliogràfiques) la inauguració d'aquesta 
biblioteca d'"El ram d'olivera", que impul
sa un home de tantes impulsions com és 
Joan Estelrich. Ara és ell mateix, Joan 
Estelrich, qui ens dóna el seu llibre, pri
mer, en fet de cronologia d'una sèrie que 
ens promet. Coneixíem bastant de les co
ses, fragmentàriament, que ara formen el 
conjunt del volum, però no ens reca de tor
nar-ho a llegir, i sobretot Leopardi essent 
una de les nostres predileccions, la lectura 
•ens atrau més. Per altra banda, Maragall 
•és encara tan actual i tan nostre i tan ciu
tadà. I la simpatia d'un Charloun Rieu. I el 
record d'un Jules Romains. La gran perso
nalitat de Conrad. Quant a Kierkegaard, 
ei mateix Joan Estelrich és qui l'ha dut a 
nosaltres i, si més no, és "fortament inte
ressant". L'estudiós, tot lector trobarà en 
les pàgines d'aquest llibre mantes lliçons, 
barrejat, hi trobarà acideses, relativament 
simpàtiques, però, com sempre solen ésser-
ho, les acideses, és a dir simpàtiques rela
tivament. Això, aqueixa simpatia, creiem 
<jue ha pogut fer tolerable aquella expres
sió de "val més que la veritat, la recerca 
de la veritat", que al capdavall és un truc; 
una facècia segons com i quan, un enganya-
pagesos també segons com i quan. Sigui'ns 

permesa aquesta lleugeríssima digressió 
que res no té a veure en aquest cas amb 
el llibre de l'Estelrich. Algun crític ens sem
bla que ha fet remarcar el pròleg d'aquesta 
obra. Algun temps els pròlegs havien estat 
banals, peces obligades i acomodatícies, que 
sovint els autors recaptaven d'un bon amic, 
més o menys autoritzat en la matèria. Tam
bé d'un temps ençà, en el ram dels prò
legs potser registrem una milloria: d'ençà 
del pròleg, que resta en peu, tot sencer, una 
peça! de Josep Carner al seu llibre de poe
mes: "La inútil ofrena", alguns casos s'han 
donat de pròlegs que demanen una atenció 
especial. Es tornar a la bona tradició. Joan 
Estelrich també hi planta la seva tenda. 

EL LLIBRE DE SANT JOSEP, 
de Francis Jammes, tradu'it per Jo
sep F. Ràfols (vol. I de la "Bibliote
ca de l.a Paraula Cristiana'^), Bar
celona, 1926. 

Josep-F. Ràfols, l'arquitecte, és un cas 
ben albirador en la nostra literatura; eis 
seus escrits comencen d'ésser eixam, i es 
palesa en ells una seguretat creixent i una 
amplitud plena de sentits. La seva especia
litat té _alguna cosa d'apologètica catòlica, 
que encomana a les seves produccions un 
to viu i tallant: tracta en el catolicisme 
autèntic, el romà emporprat de segles, el fa 
rajar com una magrana sucosa. Ara, en la 
prova a la qual es sotmeté; la traducció 
del difícil llibre—difícil pel concepte, pel 
matís, per la finor tan penetrant, àdhuc 
pel lèxic i l'estil—que es diu "El llibre de 
Sant Josep", s'ha consolidat en ferm. 
Aquest llibre, altrament, és un plat exquisit. 

CORRESPONDENCIA AMO
ROSA, fer Carles Soldevila (Col·lec
ció Popular Barcino), Barcelona, 
1926. 

Els catalans som així (volem dir acèr
rims, volem dir tots d'una peça, volem dir 
sense embuts, volem dir "clar i català"), i 
exalcem fins als núvols certs matisos de 
sorruderia i d'intemperància com a virtuts 
cardinals, quan tal volta són vicis marginals, 
massa arrelats que malmeten el camí, amb 
llurs -rebrots. Un bany, un bon bany, de 
dolçor, de suavitat, de graciós joc d'actituds, 
que no vol dir pas renunciament de fons, 
creiem que no ens perjudicaria. Això pen
sàvem tot llegint aquest llibret de corres
pondència amorosa aplegat de diversos au-
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tors per Carles Soldevila; llibret com un 
gai somriure entre tasca i tasca. 

SERVITUD (memòries d'un pe
riodista), per Joan Puig i Ferreter 
(Biblioteca Catatonía), Barcelona, 
1926. 

Davant d'aquest llibre, de cop potser no 
trobeu la fòrmuia decidida del judici que 
us mereix. Per un cert caire, aquest llibre 

,és una novetat o originalitat. Hi ha esto
nes que se'ns acut formulat sense penes 
aquest judici: anècdotes; d'altres estones 
formuleu : l '"home"; adés penseu : fa
cècies més o menys pamfletaires; acabat 
dieu: vides. No és una novel·la, són moltes 
novel·les i molts drames plantejats, no des-
cabdellats, pel procediment d'unes "memò
ries". De vegades sembla que voregi cap a 
la tesi i us fa una mica de por de literatura 
sociològica, però aviat aquesta por s'es
vaeix ; Puig i Ferreter és escriptor molt 
primmirat en qüestió d'honradesa literària. 
Si no fos així, no ens hauria pogut donar 
poques canes de tela social! En canvi, ob
serveu que bon punt prova aquest animaló 
de treure l'orella, l'autor talla i prou! No 
vol dir, això, que la lectura del llibre no es 
presti a infinites murmuracions extra-lite-
ràries, que, aquestes hores, el gros públic, 
al mig del qual ha caigut, ja ha fet pel seu 
compte. Però és que per ventura les co
mèdies de Moliere, per exemple, al seu 
temps no produïen un aldarull i una polse-
guerada de comentaris "socials", i quan 
aquestes xafarderies s'han esvaït comple
tament no resta l'obra, la veritable obra 
de Moliere? Una cosa tan "viva" com 
"Servitud" és fatal que ha de comportar 
ròssec tèrbol, anecdòtic i miserable. 

Si fem un esforç d'imaginació, i ens si
tuem a una zona d'anys a venir, una zona 
una mica llunyana, car allò immediat sem
pre mata o obscureix allò immediat—àdhuc 
en lírica pura—: per exemple quaranta, sei
xanta anys; valdrà aquesta obra d'En 
Puig? La resposta no pot ésser més que 
problemàtica, i molt problemàtica; però 
creiem que fosa enterament la boirina anec
dòtica que l'envolta, té condicions per so
breviure, és a dir té fons per travessar de 
terme a terme d'anys, i fins i tot d'èpoques 
i modes literàries. 

En una paraula: hi ha uns tipus, ens 
sembla que els menys "atacats" per l'autor, 
que són uns grans tipus, uns magnífics 

exemplars; com aquells de Robert Robert, 
de l'Albert Llanas, verbigracia, enfocats, i 
presentats, és clar, de diferent manera. En 
certa guisa, i potser un xic esporàdica
ment, "Servitud" és una novel·la de cos
tums, d'un verisme, d'un gust i d'una subs
tància històrica que cap tractat d'història 
no us en donarà ni de millor ni de ta>" bo-

I la "grapa" de l'escriptor, quine1" -a-
pades ençà i enllà! Diu: "De tant e cant 
se sentia un soroll allargassat, com una es-
garrinxada violenta i monstruosa..." (l'es-
tereotipia). I diu: " De sobte se sentí una 
remor fonda, una mena de terratrèmol ro-
doladís que venia de dessota la nostra ha
bitació" (el tiratge): heus aquí el poeta 
"modern", com Verhaeren. I això altre: 
"Un ronc enorme, sorollós, com si per dins 
d'aquell home es desinflés alguna cosa..." 
diu d'un que dormia; i quan caracteritza 
així : "Alt, vermell de cara, com un cranc 
de riu bullit, el bigoti refilat, se'l veia dret 
i buit com una canya". I per aquest estil, 
sovint. Llegiu-lo. 

CAMPANYA MONTEMOLI-
NISTA, per Josep L·lord. Imp. Al
tés, Barcelona, 1926. 

El llibre tot just acabat de sortir, le 
motivació històrica, una monografia que pa
cientment ha bastit l'autor, erudit i recer
cador, amorós de les nostres coses. Un lli
bre nodrid, amb un bon nombre de gravats, 
que pot ésser un espill, més ben dit que és 
un espill històric i que colpeix per la seva 
semblança que dóna de situacions poste
riors. Ah! un hom hi aprèn a captenir-se 
davant 1'"actualitat", com aquell qui pensa: 
"ja et conec, herbeta..." i que sap esperar-
se, i que cuida no trencar-se el cap en la 
dura paret, que és, potser, el que voldrien. 
Un llibre que va bé, va bé! 

SEVERAL 

—La casa editorial Baretti, de Torí, ha 
publicat una "Antologia di poeti catalani 
contemporani". 

—Ha sortit el número 3 de "Revista 
d'Olot", amb belles iHvstracions i estudis. 
A remarcar uns poemets de M. Concepció 
Carreras. 

—El "Mercure de France" s'ocupa del 
llibre "Les cent millors poesies de la llen
gua catalana" (publicació d'"Els 'Nostres 
Clàssics"). 



—"La Nación", de Buenos Aires, s'ocu-
pa extensament, amb la signatura de Joan 
Torrendell, de literatura catalana: entre ai-
tres tracta de la novel·la " J o ! " d'En Ber-
trana i dels llibres de la Bernat Metge; 
també publica uns estudis sobre Marian 
Aguiló. 

—La "Revue Bleue", de París, publica, 
traduïda al francès la novel·leta de Santia
go Russinyol: "Del temps en què jo anava 
a classe". 

—La revista "Oc" , de Tolosa, s'ocuoa 
de la personalitat de Joan Alcover. 

—La mateixa revista anuncia la publica
ció de diferents llibres d'escriptors occi
tans. D'ara en avant compta amb imprem
ta pròpia: la impremta occitana, a rue du 
Moulin-Bayard, 5, Tolosa. 

—La revista "Catalana" té en curs de 
publicació tres obres: l'una d'Apel·les 
Mestres: "Darreres balades", l'altra de 
Xarcís Oller: "Renyines d'enamorats", i 
l'altra de Mossèn Lluís G. Pla: "De tot 
vent". 

—La "Biblioteca Damisel·la" ha publicat 
"L'home que vengué el seu cor", novel·la 
de Clovis Eimeric. 

—Henri Collet, a Paris, ha publicat un 
interessant llibre sobre els músics, compa-
tricis nostres, Albéniz i Granados, dins la 
col·lecció "Les maitres de la musique". 

—Hom prepara una altra edició de la for
ta novel·la: "Els tres aUucinats", de Joan 
Puig i Ferreter. 

—S'anuncia la publicació de "Normes del 
Comerciant" per Manuel Carrasco i For-
miguera. 

PELS BELLS CURRERS DE MU LlUTftT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—C. de Cent, 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. 
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LE RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

MATERIAL ESCOLAR I CIENTÍFIC 
(Suc. ESTEVA MARATA) . R. Univer., 7 

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

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 Sederia 

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

VULCANITZACIÓ DE N E U M À T I C S 

A. Hernández.—Rosselló, 199. 

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

GANIVETERIA 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. 

Electricitat. . Lampares. - Motors 
Menéndez Pelayo, 103 (G.) 
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SALA P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Pltritxtl, 3 i 5 • BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

FiÉiaiiiÉUM. 
F a b r i c a c i ó p r ò p i a 

V e n d e s a t e r m e s . 
C o n d i c i o n s e spec i a l s pel 

p a g a m e n t i m m e d i a t . 

Iiiisiii». It i · i i t i i Tillen: 

Calabria, 94 • Tel. 968 H 
BARCELONA 

RAMON SUNYi: 
J O I E R 

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

Telèfon 813-S. P. - BARCELf 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novella 
contemporània 

o» 

A TOTES 
LES 

LLIBRERIES 
Preu: 

3'50 ptes. 
TRICRO/AlAJ~AUTOTlPA5 

CALÇATS 

AIFOXS 
KVSIMII 

Es ser\ 
bé, b 

i a bon i 

Portaferríssa.13 
BARCELONÍ 

•LLÀTZER DE TORMES el clàssic de l'humor 2 
demaneu-lo a totes les llibreries Pessetes j 

Reüotgeria "El Marino" 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE t'RE 
CISSIÓ Oaran 
t i t p e r l · i 
i únic que 
rant els cli 
p r i m e r 
s ' a d o b 
de franc 
mena de espat
llant ent. 

| AU ME ROCA, 
O r d r e , 1 3 6 , 
sant Andreu. -

J O S E P TO
RRUELLA. 
Pipollés.73. 

St Martí 
MERCÈ-

NiBetl Ca
prici», Carmel, 
50, L « Cort» 

CENTRAL I TALLER D'ADOBS 

Jaume Fonollosa, Canvis Vel 

Bisutería fina. - BARCELONA 

« * 7 

Si els seas 
l l i s es 
OM 0 
tvitar-ii 

' cusiltast 
l 'òptic 

^ • B s i í i a l 

% 9 R u Í 2 Urrea 
Ronda Sant Antoni, el 
-T» wWpj fi lufn. - blnéi *r l-rtuli. 
•1U í l 'n 

FilllCI OE LIIIEIIIH 
l i l i l l i r i i l ius t r i tu 

TELÈFONS 
* S E U D'URGELL, •*.' u * 
A B l R C E L O M l , N ° > 0 1 > ' ' 

« S I T G E S , H." n a s 

D e m a n e u a tot a r r e u la rr.JN1 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
( S e u d ' U r g e l l ' 
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