
^V«0ft% 
Setmanari il·lustrat 

20 cms. 
ANY IV. N . 129 13 MAIG I926 

P R E U DE SUBSCRIPCIÓ: 2 ' 5 o P T E S . T R I M E S T R E 

LA CORRESPONDENCIA A L 'ADMINISTRACIÓ: ÀNGELS, 2 2 I 2 4 . — BARCELONA 

Lleida. — Rambla de Ferran. 

La riuada de 1907. 

DIÀLEGS CURTS 
AL TREN DE LA COSTA 

Revisor.—Senyor, em vol fer el fa
vor del bitllet...? 

Viatger.—Sí, però abans permeti'm 
que li faci una pregunta, d'un cas que 
em té preocupat. 

Revisor.^Digui, digui, senyor. Es
tic a ses ordres. 

Viatger.—-He observat que avui, de 
llarg a llarg del vagó vostè ha estès 
molts bitllets dobles... 

Revisor.—Es cert, i té la seva ex
plicació, com quasi totes les coses 
d'aquest món. Es perquè molta gent 
prengueren els bitllets el dissabte a la 
tarda, per anar a passar el diumenge 
i el dilluns—la Mercè—al costat dels 
seus, els quals fineixen l'estiueig per 
aquestes blaves costes o pels pobles 
muntanyencs amb mirador a la nostra 
mar. I com que la festa de la Mercè 
no és oficial, tenen de pagar bitllet 
doble... 

Viatger.—Es veritat! No hi havia 
pensat!... (Amoïnat). 

(Pauseta. El revisor escriu quelcom. 
Després, diu). 

r 
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Revisor.—El seu bitllet doble, se
nyor... 

Viatger.—No m'ha entès! La meva 
pregunta sols era de curiositat. El meu 
abonament, si és servit..., senyor re
visor!... 

AL TRAMVIA D'HORTA 

En Quimet.—El seu amo ja és un 
home ben extraordinari! Es clar que, 
per la seva família, deu ésser un ho
me genial; però, pel públic, resulta 
un home quasi grotesc. L'altre jorn, 
el seu patr(5—tot i essent milionari— 
entrà a un forn. En sortint, començà 
a menjar-se un llonguet afamadament, 
com un pobre qualsevol. 

Jo.—TE\ coneix personalment ? 
En Quimet.—No, i em plauria qui 

sap! 
Jo.—Qualsevol dia l'hi presentaré, 

al tramvia mateix... 
En Quimet.—Tanta franquesa té 

amb el seu patró? 
Jo.—Oh, moltíssima! I des de fa 

molts anys!! Com que el meu patró 
també és el meu estimat avi!!! 

EL TARTAMUT INCORREGIBLE 

Aquest era en Ferran, cobrador de 
les subscripcions d'una revista literà
ria barcelonina, ja desapareguda. 

La primera volta que el tartamut 
vingué a casa a cobrar la meva subs
cripció mesal, va sostenir la següent 
conversa amb el criat, però tartamu-
dejant a més no poder. 

—Vinc a cobrar el rebut d'aquest 
mes de la revista X. Són dues pesse
tes. . . 

—Tingui, si és servit—respongué el 
criat. 

—Moltes mercès! 
—Si no el tingués d'ofendre—insi

nuà el_servent—em permetria... 
—Digui, digui. 
. . .Em permetria d'aconsellar-li un 

remei eficaç contra la seva tartamu-
desa. 

—Ja el pot dir, que si m'anés com 
oli en un llum, li ho agrairia tota la 
resta de la meva vida, i això que scU 
tinc. disset anys. 

—Jo, de jove, també era tan tarta
mut, per no dir que ho era més, que 
vostè mateix. I veiam si endevina amb 
què em va desaparèixer la tartamr-
desa? Espolsant-me la timidesa del 
damunt, tornant-me quasi un poca ver
gonya. Ara, ja ho veu, enraono, com 
tothom. 

—No em serveix, el seu remei. Crec 
que en tot Barcelona no trobaria ningú 
més tartamut... ni més poca vergo
nya que jo!. . . 

ALBERT LLOBREGAT. 

Esdevé ni meni 
Amb aquesta paraula, encara mà

gica, a desgrat del seu inveterat abús, 
hem vist anunciada la pròxima apari
ció d'una novella publicació per fas
cicles. Conservem el mateix mot col
pidor, a gratcient, en aquesta nota 
que la seva notícia ens dicta. 

Es tracta de la publicació de la 
Crònica del Rei En Jaume, el gran 
monument literari i històric, el formi
dable al·legat del nostre ésser. Serà 
publicada en edició popular, sota sis 
auspicis de Ventura Gassol, avui m-
trobable entre nosaltres, però remcre-
jant—de lluny i tot se sent la seva 
remor—d'activitats literàries. 

Desitjaríem que aquesta publicació 
no es fes esperar gaire; el poble n'es 
freturés. El poble necessita de P 0 ^ -
llegir en el català corrent, amb aque.; 
afinament que avui comença d'ésser-,i 
característic, aquests grans escrits que 
constitueixen una lliçó, un estímul, u n 

exemple; que són un energètic. 
Que vingui ben aviat! 

Civís. 
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E L R A P S O D A Del balconet estant 
SEBASTIÀ SÁNCHEZ-JUAN 

Sebastià Sànchez-Juan és un exqui
sit poeta, és, també, un exquisit rap
soda. Ell s'aprèn de cor mantes poe
sies i no hi posa el cor, solament, que 
hi posa, encara, la intel·ligència, un joc 
d'intel·ligència que copsa i interpreta 
el ritme dels poemes que recita, al
guns són d'ell, sonors amb la sensació 
de sonoritat d'aigua clara degotant en 
un bassiol d'aigua tota verge; d'altres 
són d'altres autors, que ell prèviament 
s'assimila i diu com si ara els creés, o 
els re-creés. 

Fa singular el cas de Sebastià Sàn
chez-Juan, el poeta més "tendral" i 
"voluptuós" de les darreres promo
cions: passant per damunt de respec
tes humans i menyspreant el dictat de 
"gènere inferior" que algú podia fer 
—ell pla bé ho sap—a la tasca de 
rapsoda que s'ha emprès, s'hi llança 
amb tota la fe i amb la noblesa prò
pia dels ideals que saben mantenir 
llur virginitat a través de les abdica
cions i dels respectes humans. 

Que consti: Amb totes les càlides 
enhorabones de la nostra banda. 

F. A. 

V O L D R I A M O R I R 
(DE LLORENÇ STECCHETTI) 

Dona, voldria, jo, morir-me honrat 
pel teu càndid amor; 

sabent-me un jorn per tu ben estimat 
sens pesar ni dolor. 

Voldria dar-te, jo, ma joventut, 
que poc ha de durar; 

dormir-me en el teu pit amb servitud 
i mai més despertar. 

MANUEL VALLDEPERAS, trad. 

La cosa ens ha fet goig, en veure 
la tot passant. No la podem deixar d-" 
recollir en aquests ecos del carrer més 
o menys afortunats. Hem vist... 

Res: uns vanos! uns vanos que es 
diuen no menys que "el ventall dels 
poetes". Per què? Perquè van amb 
autògrafs de poetes. Compteu: 

Víctor Català, Clementina Arderiu, 
Roser Matheu, Mercè Tobella, xar 
mants signatures femenines. 

També: Àngel Guimerà, Joan Al
cover, Apelles Mestres, Ignasi Igle
sias, Magí Morera i Galícia, Francesc 
Matheu, Joaquim Ruyra, Lòpez-Picó. 
Lluís Via, Ambrosi Carrión, Josep M. 
de Sagarra, Guerau de Liost, Salvado-
Albert, Joan Llongueres, Josep Ma
ria Girona, Joan M. Guasch, Joan 
Ruiz i Porta, Manuel Folch i Torres— 
no podia mancar-hi un Folch i Torres, 
els de les múltiples activitats—, Ale
xandre Plana, Marian Aguiló... els 
mestres consagrats d'ahir i d'avui, 
carregats de llorers, si més no. 

Encara: Melcior Font, el fi, fi, fi, 
com un florentí. 

1 també Tomàs Garcés; natural
ment. 

No cal dir Joan Arús, el "florit", 
ço és, el de la Flor d'enguany. 

Finalment dos reverends: Mossèn 
Llorenç Riber i Mossèn Ramon Gar
riga; perquè no sigui dit que man
quen enlloc els hàbits negres, puntal 
de les belles lletres... i perquè per nu 
cantó o altre hem d'ensenyar la marca 
de clericah. 

Senyors: poc o molt, tots hem estat 
seminaristes! com venia a demostrar 
la "Revista de Catalunya". 
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* * * 
Enguany els Jocs Florals han estat 

celebrats com no mai silenciosos, gai
rebé celebrats només que "en espe
rit", i davant de notari, quietament, 
com les quasi sagrades cerimònies que 
es fan davant de notari. Alguns diuen 
que Joan Arús es féu fer poders i toí 
per a la proclamació de la Reina de 
la Festa. 

Però com que el món és una para
doxa vivent ( i Chesterton, l'anglès 
per uns dies barceloní, el qual de li
beral protestant que era es convertí 
catòlic, fa cosa d'un parell d'anys, la 
qual cosa fa molta gràcia a Josep 
M. Junoy, Ramon Rucabado i... Carles 
Soldevila, que s'embranca amb uns 
"subconscients" que a ben segur que 
donaran a dir a Ramon Rucabado, i 
mereixeran sens dubte una glossa 
laudatòria de Josep M. Junoy, per 
l'estil d'allò de les estàtues de la Pla. 
ça de Catalunya... i Chesterton,dèiem, 
ens ho recorda una vegada més [què 
és que ens recorda?... Ah, sí: que el 
món és una paradoxa vivent], amb 
la seva "causerie" salada), resulta 
que els Jocs Florals d'enguany, tan 
silenciosos, mouen com més va més 
.fressa—la qual cosa, la fressa, amb 
permís dels paradoxòfils, és el con
trari de silenci. 

De què va, ara, la fressa? Hom 
diu... 

Hom diu que Josep Ai. de Sagarrc 
encara no està convençut del tot de 
l'aceptació del premi Fastenrath 
("Cançons de totes les hores"), con
trincant en front de Josep M. López-
Picó ("Invocació Secular"). 

I això, per què? 
Per una raó molt casolana. 

Perquè no està bé que dos Joseps, 
i sobretot dos Joseps-Maries, es con-
trapuntin. 

* * * 
També diuen que "L'ingenu amor" 

de Carles Riba (guanyador del premi 
Rabell als mateixos Jocs Florals) ha 
deixat d'ésser tal "ingenu". 

Per què? 
Perquè ha acceptat ar. premi en 

metàl·lic! 
Diu que això són mals costums 

d'ara, que tota idealitat és verduda, 
que tot es fa pel diner vil, etc., eic. 

Abans no era així. Abans... oh, 
abans!... 

Sí; abans els homes eren uns ange
lets. Que bufonets!... Tot ho feien per
què sí, generosament, altruísticament, 
dessinteressadament, sacrificadament 
—com el pelícan, pobrets!— 

Allò era ingenuïtat! 
Potser massa i tot, qus diria En 

Francesc Pujols. 
* * * 

Però mireu—continuen dient—que 
aquest Mossèn Ramon Garriga s'enfi
la com les carbasseres: dos premis! 
i Mestre en Gai Sabet! Digueu-li Sá
malas! 

Què fa Mossèn Lluís G. Pla, "pa
rat" ? 

Deixar-se passar la mà per la cara 
Mossèn G. Pla, el cantor de l'Empor
dà, insuperable—com digué En Pru-
denci Bertrana, que es devia haver 
llevat de cara en l'aire aquell dia, o 
bé hauria estat objecte d'un altre ro
batori—, no ens cap "as carabassot" 
(que diria, potser, Mossèn Antoni Al
cover) . 

* * * 
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H U M O R D ' A V U I l e s S a n g o n e r e s 
ENTRE "NOVIOS" 

Ella.—Mira, Lluís, són dos quarta 
de nou; anem cap a casa que és molt 
tard i la mare em renyarà. Podem 
agafar el tranvia, no et sembla? 

Ell.—Millor anirà el de Balmes. 
Ella.—Per què? 
Ell.—Perquè Val-mes (dolent, do

lent!). 
EN UNA BOTIGA DE ROBA 

—Vol dir que no perdrà, aquest 
color ? 

—No, senyora, no és possible; fa 
tres mesos que la tenim a l'aparador, 
i li puc assegurar que ja no té res per 
perdre. 
ENTRE ARTISTES 

—Es a dir, jove, que vcstè és poeta. 
r—Sí, senyor, escric una mica; tam

bé pinto alguna cosa... 
—Sí, sí, és allò que es diu: una 

desgràcia mai no ve sola. 
JA ES PROU! 

—Escolta, Joan, on vas tan cremat? 
—Vaig a visitar la meva dona que 

m'han dit que l'havia atropellat un 
auto i la porten a l'hospital. 

—Però si vas en direcció contrària... 
—Ja ho sé; però com que la meva 

dona té aquell gènit i tot ho fa al 
revés...! 

MARCIUS 

Malgrat haver-se treballat amb tant 
de braó per l'extirpació de les infec
cions del cos humà, res, fins ara, s'ha 
trobat de definitiva eficàcia; es pot 
desestimar a posteriori les fórmules 
preceptives que el facultatius han 
adoptat després dels lluminosos con
gressos, acadèmies i conferències que, 
en les cinc parts del món s'han cele
brat amb gran concurrència i distin
gida assistència de les màximes auto
ritats en la matèria. 

"Roda el món i torna al Born" so
vint solien dir els avis. Així també ho 
diem nosaltres pertocant a l'art de 
guarir; car res no deu fer-se per 
allunyar-se d'allò que ja es sap que 
reporta bones conseqüències. Especí
fics, vacunes, comprimits i altres an
dròmines que ens emplenen el cap 
de noms estrambòtics bo i alleugerint-
nos la butxaca, tot hem d'arreconar-
ho en els moments crítics per retornar 
al sistema de l'antigor. 

"D'amo podràs canviar—diuen als 
ases—que de bast no et lliuraràs". 
Procura, doncs, conservar la salut que, 
si has d'anar a parar a mans dels met
ges estàs pla ben arreglat. Res no hi 
ha com treure pels mitjans directes 
els sucs que embrutin les sangs des
ballestant-ho tot; què hi ha, doncs, per 
extreure la sang. Les sangnies i les 
sangoneres. 
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Heus ací dos sistemes pràctics i ben 
fàcils, amb el ben entès que les sang-
nies són més violents, més sangui
nàries que no les sangoneres. 

Aquestes bestioletes que en apa
rença no semblen capaces de res, dei-
xeu-les fer! i veureu com, xup-xup, 
us buiden les venes i augmenten de 
volum, talment un tòfona que us ha
gués nascut al cos. 

Les sangoneres diu que són de mol
ta utilitat; amb llur suau xarrupeix 
us fan una neteja general de coses 
dolentes, us deixen com nou; amb la 
particularitat, que quan tenen enlles
tida la tasca us deixen tranquil i sa
tisfet en plaent estat de reposar i, 
com si amb una ploma de gallina us 
fessin pessigolles a la planta dels 

peus. 
Les sangoneres, però, inofensives 

per pròpia voluntat, poden, també és
ser perjudicials com totes les coses 
bones que, malgrat la bonesa llur, es 
tornen dolentes segons com i de qui
na manera s'apliquen. Al voltant d'a
questa consideració, quants de comen
taris podrien fer-se! No ens desviem! 

Si en lloc d'aplicar-se un parell de 
sangoneres al darrera les orelles, — 
poso per cas—us ne feu agafar als 
braços, o a les cames i als costats; 
en un mot, si teniu el malaurat ca
prici d'agençar-vos el cos amb aquets 
animalets—pobres de vosaltres!, es
teu ben cuits—us deixaran esterra-
cats que, per un mai més no seríeu 
pas bons per res. 

Hom diu si qualques "curanders" 
venjatius han apel·lat a les pacífiques 
sangoneres; això constituiria un abo
minable crim amb tots els agreujants; 
car tothom qui hagi estudiat un xic 
l'astronomia (?) sap prou bé com apli
cant a un cos unes quantes parelles 
de sangoneres pot dessagnar-se'l i 
empenyé'l a una mort segura, sense 
sotracs ni esgarips. 

Havia conegut un xicot alt com un 
Sant Pau, fort com un roure i lluent 

com una poma, que anà al "calaix" 
de resultes de les sangoneres que un 
tal Quim de l'Oli li feu esbarriar pel 
cos. Després de temps es va saber 
com el pare d'aquest xicot i el "cu-
rander" havien tingut mossegades per 
qüestions d'amor propi i, té! paga els 
plats trencats l'innocent xicot que anà 
a l'altre barri quan tot li somreia I 
estava a punt de prometre's de pares 
amb una gentil donzella que tot just 
feia nou anys que hi tenia relacions. 

Aqueixa mostra pot repetir-se en 
molts de casos d'ordre real i àdhuc 
en altres ordres en els quals, els "cu
randers" fan de les seves despresti
giant un sistema expeditiu i guaritiu 
que, els metges per restar-li impor
tància, han substituït per altres mit-
jants anomenats científics que, ben 
garbellats, donen el mateix resultat. 
Es evident, però, que els "curanders" 
no són mai recomenables, ni en casos 
de necessitat, en lloc dels metges que 
ja sabem com molts han estudiat i, 
alguns fins i tot, practicat l'art cientí
fic de guarir. 

Tant per tant, són preferibles els 
uns als altres; puix que entre els ig
norants i malintencionats "curanders" 
o els metges, la tria no és gens dub
tosa. 

Havent-nos de morir, val més fer-
ho a mans del metge que no d'un 
"curander" que, posant-vos moltes, i 
malament, les sangoneres, podria treu-
re-us la sang, i privar-vos de la na
tural defensa. 

EL DOCTOR ARMILLA 
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Q U A N É R E U N I N A 
Par que us veig, com abans 
estès el cabell 
sobre l'espatlla. 
Xic esbullat. 
fosa la ratlla. 

Par que us veig, dansà 
amb vostre peu nu, 
lligada la mà 
per rogenc infant 
qui, cofoi, us mira 
i els ulls se li'n van. 
Jo recordo, encara, 
cançó d'infantesa 
que us deia la mare 
donant-vos el pit, . 
cançó per deessa, 
que essent tremolosa 
no feia brogit. 

Ja us diria 
ai, d'una a una 
totes les danses; 
i us plauria 
ésser-ne bruna 
lligant garbelles 
com la del blat; 
amb les anelles 
del ja espigat. 

Mes ara sou gran, 
ja no hi ha l'infant 
de cara rogenca 
com els raigs de sol; 
ara sou la nina 
que no té joguina 
i força l'hi dol. 

V O L V E S 
Abans deien: "per l'Ascensió, cor

tines al balcó". 
Ara diuen: "per l'Ascensió, estufes 

al reco". 
Heus aquí la gràcia dels temps 

nous! 

Mes de maig, mes de primeres co
munions. 

Veieu per tot nenes i nens, emperi
folláis, alguns semblen "maniquís" o 
"aparadors" de quincalla ambulants. 

I els grans amb un sentit de genti
lesa que fa fredat els diuen: 

—Que "mono"! 
I tan convençuts que parlen "fi"í 

* * * 
Ja han sortit alguns barrets de pa

lla. 
Però per dins van folrats de llana, 

franel·la i pells. 
* * * 

A Anglaterra s'han embullat amb 
una vaga que tot ho fa anar damunt 
davall. Quins mals de cap! 

Nosaltres ens resolem la vida molt 
més simplement: fer toros, mutis i 
badallar. 

Un tros de Passeig de la Duana ha 
desaparegut, ha estat transformat per 
fer "plaça" davant el novell edifici 
de l'estació de M. S. A. 

Un tros poètic de camps, plens de 
flors, al capdamunt del carrer de Bai
len, tocant a la Travessera, ha des
aparegut per, per... no sabem quina 
raó; tal vegada per a resoldre uns pas
sos de tramvia. 

Tot es sacrifica a les rodes, a la 
maquinària. Que és el que alguns vol
drien que fóssim com trossos o parts 
d'una màquina. 

MIQUEL VINYA PETIT & PATAUD. 
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rtaBrs ^*.a • rec** ¡mç»! 
«n bTMrj>«>r>R«M « 
, >3H B'OCI poiii Burtasanat o 

DE GIRONNE. 

NOVEDADES BSTRAG&R4». 

¿oinsrri > 4c E«r>. 
3* baa miWiio i^il u n u le Operin, i, f, K» 

bu» *l i l a>I Tti uíun», j no eonrieiica sci·lid 

MHaOWMararMar, - « Lorl IV-IIIapea «"pï" 

Ot Üpsns isfl la hoM.il, aa hla taha ml.tr « i . «« 

U Gzziu'dt Ltrtif ivtalt ,\ xñait 181 i ei tuno 
aifut; 

EMIO, a i s ; rMum. ] ( • ) Mino, i í 7 ; Abril 
sé3;MiTo, .J7ÍJBQ¡O, i4<j(Juli0l io?i AgoHo, i i | 
5t.i<n.b«, 177, OífLbrr, , , . ; N0T¡<n,b„ ,s,, 
Oiclrañra • ajo ; loial so iodo rl aa« I J J J . 

Mrlaa de DiDicci, j mjuauli 

RUSIA. 
Ptunhvp ,4 it DWsjatN * 

L'J .;'-=•--»•: «rnoriieatl-j dt l> Üicit. 3» -
:«L . coa da» s> b̂ >j , aa dí«a dud> da bicana roaj 
o 1 tBjrttdar las kattlidji.. jostra loa,Tanta* 

Tamany: jl*l X 2 1 ' ^ - — Any 1912. 
No consta el peu d'impremta. 

Tamany: 31'j X 2 I ' 8 - ~" A n Y I 9 I 2 · 
No consta el peu d ' impremta. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., 
Gazette de Gironne.—Tamany de 

31'1 X 21'8. Periòdic aparegut a Gi
rona per primera vegada el dia 2 de 
gener de 1912. Consta de quatre pà 
gines; escrites a doble columna: l'una 
(esquerra) en francès, l'altra (dreta) 
en català. Duu diverses notícies de 
Festranger; és òrgan del Govern fran
cès napoleònic que aleshores havia 
irromput ací. Publica, doncs, les dis
posicions de l'emperador i les dels 
seus lloctinents. Sortia dues vegades 
a la setmana: els dijous i els diu
menges. 

No és únic el cas d'aquesta "im
posició" del català en les publicacions 

periòdiques. Una cosa semblant va 
passar, per exemple, al "Brusi" o 
"Diario de Barcelona", el qual, de 22 
de març a 12 d'agost de 1810, publi
cava el text a dues columnes: l'una en 
català, l'altra en francès. 

Vegeu el decret de creació d'aques
ta "Gaseta", que insereix el seu pri
mer número, que tenim a la vista: 

"Govern general de Catalunya.— 
Nos Carlos de Caen, gran oficial de 
la legió d'honor, Comandant en Cap 
del exèrcit de Catalunya, y Governa
dor general de la Província. Avem de
cretat lo següent: Art. 1. A comptar 
del 2 Janer 1812 se publicarà una 

http://fi.lr.qu
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LA RAMBLA 
REVISTA lOJSIf lUJ i , QE ARTE. LITERATURA Y CLEHCIAS 

•-W4 y ? 5 ¿ ^ ^ T C ^ i „y^ 
T3Ç- ~ 

Tamany: 43*5 X 32- — Any 1884. — 
Impremta de Cristòfol Miró. 

Tamany: 27 X ' 8 . — Any 1902. — 
Impremta d'«El Rector1 de Vallfogona» 

APAREGUTS A CATAIMYA DE CENT AIVYS ENCA 
gazeta en Gerona que compendra los 
actes del govern y los de la adminis
tració publica, se insertaran tambe 
las noticias políticas.—Art. 2. La ga
zeta de Gerona eixirà los diumenges 
y dijous de cada setmana.—Esta ga
zeta se declara oficial en quant als ac
tes del Govern y de la administració 
publica.—Art. 3. Las municipalitats 
de la Intendència de Gerona seran 
obligadas a abonarse a esta gazeta y 
a assegurarne la publicació en las 
suas comunas. Lo preu del abono seis 
bonificara en lo compte de gastos.— 
Se rebran abonos de particulars, estos 
abonos seran per trimestres y pagats 

a la abansa.—Art. 4. La gazeta de 
Gerona estarà a la inspecció del Cava
ller intendent del corregiment.—Lo 
Cavaller Intendent general esta encar
regat de la execució del present de
cret.—Gerona, 25 Des 1811.-De Caen" 

A partir del número 10, correspo
nent al dia 2 de febrer del mateix 
any 1812, ja veiem a la "Gazette" 
substituida la columna en català, per 
una altra en castellà; subsisteix l'es
crita en francès. També en publiquem 
una reproducció. Els tamanys són els 
mateixos, només les columnes són un 
xic més amples, i els marges, és clar, 
un xic més reduïts. 
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No consta peu d'impremta. Tampoc 
no corct^n preus de venda i subscrip 

La Rambla.—Tamany de 43'5 X 
32, periòdic setmanal aparegut per 
primera vegada a Barcelona, el dia 16 
de novembre de 1884. Consta de qua
tre pàgines. Es il·lustrat. Un dels seus 
principals fins és "dar a conocer los 
retratos y biografías de todas las emi
nencias contemporáneas, escogiendo 
principalmente aquellas que, si bien 
de famoso nombre, son empero poco 
conocidos sus datos biográficos y a la 
vez sus facciones". Duu secció bas
tant nodrida de teatres. Publica una 
"quincena madrileña" i altres corres
pondències de diverses ciutats, d'ací i 
de l'estranger. Publica secció titulada 
"ecos". Preus: un trimestre a Barce
lona, 1 pesseta; per tot Espanya, 2 
pessetes; estranger i ultramar, 5 pes
setes; número solt, 5 cèntims. Im
premta de Cristòfol Miró, Barbara, 
núm. 26. 

El Rector de Vallfogona.—Tamany 
de 27 X 18. Periòdic literari, artís
tic i satíric aparegut a Barcelona per 
primera vegada el dia 3 d'abril de 
1902. Setmanari, sortia els dijous. Er. 
fou fundador i n'era director Cosim; 
Vidal. Consta de 16 pàgines, amb grr-
vats i caricatures i dibuixos. Publica
va una secció de versos clàssics, del 
Rector de Vallfogona. Els seus re
dactors o col·laboradors més assidus 
eren: Josep Aladern (Cosme Vidal), 
Salvador Bonavia, Plàcid Vidal, Lluís 
Millà, Manuel MarineHo, Eudald Sa
la, Salvador Borrut i Soler, Alfons 
Maseras, Ramon Suriñach i Senties, 
Apel·les Mestres. Preus: Ací: un tri
mestre, l'50 pessetes; un any 5 pes 
setes; fora de Catalunya, un any 6 
pessetes. Veiem l'últim número, el 9 
corresponent al 28 de maig de 1902. 
Impremta d'"El Rector de Vallfogo
na", c. de Balmes, 11. (Col·lecció de 
Nicasi Perayre). 

A S P I R A C I Ó 
Mercès, mon Déu, perquè em vàreu donà 
aquesta vista, tan oberta i clara, 
penjada a les finestres de ma cara, 
que donen tant de goig i benestà. 

Veig coses tan formoses en mirà, 
i sento que la vida m'és tan cara, 
que penso ja en la Mort, la massa avara, 
per a cobrà en lo dia de demà. 

Quan tancareu, per sempre, mes parpelles 
i no veuré les flors ni les poncelles, 
ni les postes de sol a la Tardor, 

feu que vegi les altres meravelles 
que es fan en més enllà de les estrelles, 
i vegi vostra eterna resplendor. 

3 maig 1926, Sant Gervasi. 

EL CAPTAIRE 
En la polsosa i ampla carrerada 
jo vaig trobà un vellet espellifat 
de roba, al pes dels anys tot encorbat, 
que em va estendre la mà tota arrugada. 

Una almoina aleshores li he donada, 
i. després que eil m'hagué remerciat 
l'acció que per ell havia obrat, 
molt humil i prudent li preguntava: 

—Com és que, essent tan vell que aneu pel 
l'alegria i la pau us nimba el front, [món, 
com si fóssiu un àngel benaurat? 

I alçant sos ulls d'en terra, prest respon: 
—Es que, quan nit arriba i prenc el son, 
em dóna us bes la Santa Caritat. 

7 maig 1926. 
* * * 

«CAN TORRELLA» 
A l'amic En Josep Blanc 

Oh, la vella masia catalana! 
Els pins et donen guarda, al teu redós, 
d'espígol i ginesta tens olós, 
i Sant Llorenç sa boira t'encomana. 
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Tens llar pairal, i sota la campana, 
en éssè hivern, temps fred i bórraseos, 
s'abranda el tronc de pi regalimés 
que aroma i son escalf ens encomana. 

I quan el sant diumenge és arribat, 
ve l'Amo de la Casa, tot voltat 
dels fills, mullé i servents de la masia; 

obre la porta d'un recer sagrat, 
on tot es troba en ordre i dignitat, 
per celebrar la Missa i fè obra pia. 

JOAN BERTRAN 

I maig 1926, Matadepera. 

l l ibres & l letres 
I M P R O M P T U S I QUA-
DRETS, per Francesc de B. 
Salesas, Lleyda, 1926. 

El canonge magistral de Lleyda és 
un "gourmet" de les belles lletres; 
una prova n'és aquest recull de proses 
que ha arribat a les nostres mans, i 
que ens donen la impressió de coses 
viscudes, sentimentals, esplais del cor, 
un ramell de flors que s'han esbadiat 
en el conreu solitari de l'autor, el 
qual ¡com deu viure a pler en les 
frondositats lleydatanes i sota el mo
nument test i vigilant, multisecular 
del campanar famós! 

EL TRIBUNAL DEL LLI-
GALLO DE MORELLA, per 
Ferran Valls i Taberner, Mo
rella, 1926. 

_ Ferran Valls i Taberner» l'erudit 
historiador, exiliat i tot, no para de tre
ballar, no para de construir. Les se
ves hores forçosament "vagatïves', 
les omple amb l'estudi. Els homes de 
tremp són així. Ell aprofita la seva 
estada—estada de "bandejat''—a Mo
rella, per traure'n un suc com un bàl
sam que_ posi oli i alleugerí la ferida. 
Quin goig fa de veure un llibre així, 

petit, ben presentat, pesant de dades, 
i que així es tanca: "Aquesta estam
pado fou feta a Morella, la diada de 
Sant Jordi de l'any 1926. Laus Deo' . 

Heus ací quina bella manera de 
celebrar la diada. 

MEMÒRIES PATXOT. Ve
redicte del tercer concurs, 
1924. 

Han estat presentats al concurs del 
premi a) els següents treballs: 

a) Estudi fisiogràfic de Catalunya, 
per J. Marcet Riba. 

b) Estudi fisiogràfic de l'alt Car-
doner i la Vall de la Vansa, per Sal
vador Filella. 

c) Estudi fisiogràfic del Pireneu 
Català, per Mr. H. Gaussen. 

d) Síntesi fisiogràfica de la Co
marca d'Olot i de l'Empordà. Seguit 
d'una nova classificació del Quaterna
ri a Catalunya, per M. M. Chevalier. 

La memòria de M. M. Chevalier 
fou retirada darrerament del concurs 
pel seu autor. 

El premi no s'adjudica. 
Però com que les memòries esmen

tades representen verament esforços 
lloables que cal apreciar, i s'hi con
tenen nombrosos elements fisiogrà-
fícs aprofitables, En Rafel Patxot i 
Jubert ofereix, en correspondència, 

les següents compensacions: 
Dues mil pessetes al treball del se

nyor Marcet. 
Dues mil pessetes a la memòria de 

Mr. H. Gaussen. 
Cinc centes pessetes al treball del 

senyor Filella. 
Barcelona, 8 de maig de 1926. — 

Dr. Eduard Fontseré, Dr. Ramon Jar
dí, R. Patxot i Jubert. 
Cinquè Concurs 1926. Internacional. 

Premi: 5.000 pessetes 
Es convocat el dia 8 de maig de 

1926, amb el tema: "Metereologia de 
la Mediterrània Occidental i més es
pecialment de la costa catalana". 

La convocatòria admet a concurs, 
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ultra el català, totes les llengües lla
tines i també la llengua anglesa. 

El veredicte es publicarà el dia 8 
de maig de 1928. 

Els treballs s'hauran de presentar, 
signats per l'autor, al carrer de la 
Cucurulla, 1 i 3, abans de les vuit del 
vespre del dia 31 de desembre de 
1927. 

DICCIONARI P A L · L A S , 
per Emili Vallès. Barcelona, 
1926. 

Ha començat la publicació d'aques: 
diccionari català-castellà-franees, sota 
la direcció d'Emili Vallès. N'ha estat 
donat el primer fascicle, de 32 pàgi
nes. Saludem amb la més viva alegria 
l'aparició d'una publicació d'aquesta 
mena, i creiem que la seva adquisició 
tindrà un gran abast per la innegable 
utilitat que ha de prestar. El novell 
diccionari és fet amb totes les exi
gències que dins el gènere es poden 
desitjar. L'arreplega i catalogació, di
ríem, de mots és escrupolosa i nodri
da. Es, en fi, una empresa editorial a 
la qual no es pot regatejar el concurs. 
Benvingut sigui el novell diccionari! 

EL PASSAT, CENDRA, per 
J. Navarro Costabella ("Biblio 
teca Nova"), Barcelona, 1926. 

Ja en porta uns quants aquesta 
"Biblioteca Nova" que amb notable 
empenta donen a llum les "edicions 
Ràfols". Pels autors que fins ara ens 
ha ofert, es pot dir una biblioteca se
lecta, sobresortint entre les moltes que 
es publiquen. 

El llibre de Navarro i Costabella 
és un llibre que tot seguit us diu quel
com. L'autor lluita encara, no ha tro
bat, potser, la seva "manera" definiti
va, i tot lluitant ens deixa veure el seu 
temperament d'escriptor, que és allò 
que els castellans dirien "recio"; és de 
l'escola forta, dels qui s'abelleixen dels 
problemes que fan trepidar. Aquests 
problemes són resolts d'una manera o 

d'una altra, més ben reeixides llurs 
solucions o no tan ben reeixides, però 
sempre amb carnadura. Navarro i 
Costabella té fusta, té carnadura. 
Amb goig veiem el seu treball i la 
seva contínua ascensió. 

V I D E S PARAL-LELES: 
PLUTARC (vol. XVIII de la 
Fundació Bernat Metge), text 
establert i traducció feta per 
Carles Riba, Barcelona, 1926. 

Fem donar un altre tomb a la cam
pana, que ha sortit un altre volum 
(el XVIIIè) de la Fundació Bernat 
Metge. No ens podem queixar de la 
florida d'aquesta primavera, que és de 
les grans que hi hagi hagut. Heus 
aquí un altra part d'aquest famosís-
sim autor grec: Plutarc incorporada 
ara al nostre casal, per gràcia del 
culte hel·lenista Carles Riba. La tra
ducció és fidel i clara, amb la qual co
sa el text se'ns fa avinent i ens podem 
complaure en la seva lectura, que no 
cal dir recomanable. 

SEVERAL. 

—Chesterton fou obsequiat pel P. 
E. N. Club de Barcelona amb un di
nar al Ritz. El gran escriptor anglès 
pronuncià, en Tacte, un parlament ple 
d'esperit i d"'houmour". 

—El dia 2 foren celebrats els Jocs 
Ploráis de Tolosa. 

—Manuel de Montoliu ha començat 
la seva col·laboració a "La Prensa", 
diari de Buenos Aires. 

—"Nosotros", revista de Buenos 
Aires publica un article de Joan Estel-
rich sobre Joan Maragall, home repre
sentatiu. 

—La premsa bonaerense arribada 
aquests dies a Barcelona s'ocupa elo-
giosament d'Antoni de P. Aleu, el 
nostre estimat compatrici, de tants 
anys resident a la capital de l'Argen
tina, on fundà "L'Aureneta". 

fSegueix a la pàgina i?) 
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I en quanta terra el Ganges 
Rega i bat el mar vermell. 
La que l'equinocci abrasa, 
La que refresca el llaveig. 

Desfent la cruel tirania 
De l'enemic de la creu, 
Ha enarbolat victoriosos 
Els estandarts de la fe. 

El qui de negra librea * 
Manà que es vestís sa gent; 
Que així com és foc Ignasi, 
Amb tais carbons es manté. 

On les amoroses flames 
La gran foguera han encès 
Que a tants heretges abrasa, 
I a tants defensa del fret. 

Les saboroses viandes 
Amb què els enteniments 
Més delicats es regalen 
Així es couen els demés. 

Com no es vulgar ni ordinari, 
No es conten ociosament 
Entorn d'aquest foc rondalles 
Sinó matèries de pes. 

Amb tot que la flama seva 
Escalfa amorosament, 
Té de sol pujant efectes, 
Com per l'obra es coneix. 

Demana-ho al gran Toleto, 
Que havent-se acostat amb ell, 
Tant vermell com una grana 
Tota sa vida estigué. 

I als dos tremendos cometes, 
De Belarmino i Coster, 
Que en l'horitzó d'Alemanya 
Són dels heretges portent. 

D'aquestes flames s'elevaren, 
I de son color han pres, 
L'un d'ells raigs lluminosos, 
L'altre el color ardent. 

Tots els demés que tragueren 
D'aquestes flames excel·lents 
Els seus elevats esperits, 
Tocats d'ardors diferents. 

Foren de virtut i lletres 
Suaus perfums i pevets, 
Que sobre el foc d'Ignasi 
Ses altes proves han fet. 

or de Vallfogona 27 

Oh! quantes peces de bronze 
Amb què el crudel Llucifer, 
Contra l'Església encarades, 
Derrocar-la pretengué. 

En aquest foc derritides, 
Tan mudades les veiem, 
Que serveixen de campanes, 
I ja l'il·lustren ses veus. 

A quants sa flama divina 
Dels contraris elements 
Deslliura, i tota apurada 
A ses flames traspongué? 

Restaren així les cendres, 
Que estan davall el segell 
D'aquell marbre que les guarda, 
I són de tants mals, remei. 

D'entre eixes cendres precioses 
Com a fènix renasqué 
Un devotíssim Laines. 
I un arrebatat Xavier. 

D'aquell que l'elm de plata 
Deixà i el timbre excel·lent, 
Per el barret de contrai 
Amb què Ignasi cobrí els seus. 

Que contra la humana pompa 
Estima tan gran en féu. 
Com de les sacres tiares 
Els dos papes sos parents. 

I altres molts de qui la fama 
Celebrarà eternament 
La sobirana virtut 
I el profund saber. 

Els que a l'índia remota 
Li donaren molta més 
Riquesa de ses grans venes, 
Que ella cria en sos miners. 

Escampen la sang famosa 
Que ja és estada el reg 
Amb què catòliques plantes 
Aquell país produeix. 

I als que amb esperit profund 
I amb llengua dolça eloqüent 
Han renovat la memòria 
D'aquells sants pares primers. 

I els que amb doctes volums 
I amb viva i divina veu, 
Han guanyat entre els més docte 
Lloc tan honrós y eminent. 
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Fent en servei de Minerva 
De vigilància l'extrem, 
Que a tot el món aprofita, 
I a mi tot sol desconvé. 

I perquè, o bella ninfa, 
Entengueu aquest secret, 
Sapigueu que sóc Morfco 
Dels somnis el president. 

I que amb tot que per la terra, 
Es tan ample el meu poder, 
Que no hi ha cosa mortal 
Que no és subjecte a mes lleis. 

Sobre tots als fills d'Ignasi 
Els més rebelds conec, 
Que ocupats en ses estudis 
Ningú apenes m'obeeix. 

Què molt si del seu patró 
La flama divina ardent, 
Al cras licor de Letheo 
Que jo els ministro absumeix? 

Ni penseu, ninfa graciosa, 
Que d'aquesta cosa m'ofenc; 
Ans per ser fills de tal pare 
Els respecto i els vener. 

No us maravelleu que faci 
Tant gran estima d'aquells, 
Que entre les deitats s'assenten, 
Com s'ha de veure molt prest. 

I del que per tots els segles 
Conservarà eternament 
El gran nom que correspon 
Amb els seus heroics fets. 

Aquests si voleu oir-los 
Celebrats divinament, 
Partiu al destinat lloc 
On vos vonvida el cartell. 

Allí en la noble ciutat, 
Tan belicosa, que venç 
Amb un estol de ses mosques 
Tot un exèrcit francès. 

Junt a les ares sagrades 
Del valerós cavaller, 
Que sols amb capa i espasa 
Gosà escomètrer a Déu. 

Fundació dels Agullanes. 
Que son nom guardarà més, 
Que no l'agulla de Roma 
Al de Cèsar mantingué. 

Serà la cèlebre junta 
De les ninf es; ademés 
De tot el cor de les Muses, 
Que en primer lloc hi ha de ser. 

Allí en sa clara presència 
Totes les coses veureu, 
Que entre les sombres obscures 
D'aquest somni us represent'. 

I puix les de les muntanyes 
Amb tanta pressa creixent 
Van, perquè Febo s'aparta, 
I ara la meva feina vé: 

Perdoneu-me, ninfa mia, 
Perquè ja no se'm permet 
Que am vos un punt em detinga. 
I amb això desapareix. 

Despertas' espaordida 
La ninfa; i com no veu res, 
Féu-se perquè era cristiana 
Mitja dotzena de cieus. 

I amb el que somiat havia 
Va gran coratge prenent, 
Perquè a vegades els somnis 
Són prenuncis de gran bé. 

I deixant les blanques cabres 
En blanc per a tot un mes; 
Si no les pren a son càrrec 
Un pastor que li vol bé. 

De partir-se determina, 
I d'aanr en seguiment 
Del goig que el gran Morfeo 
En somnis li prometé. 

No fa prevenir carroça. 
Ni que Morató i Amet 
La cadira amb vidrieres 
Porten allí diligents. 

Això té bo la pobresa, 
Que si algun camí vol fer, 
No l'hi estorba del gasto 
El terrible contrapès. 

Posant el rebel i flauta 
En un petit sarronet 
(Que en ell solament s'enclouen 
Els seus baguls i rebosters). 

Cerca un camí desusat, 
I lo camí reial no pren; 
Que és vergonyosa, i recela 
La matraca dels garbers. 



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

—Ha sortit el número 10 de la no
table "Revista dels llibres" dedicada 
a l'Ateneu Barcelonès. 

—Han sortit quatre quaderns més 
de "La Rondalla Catalana", que pu
blica l'Aureli Campmany. 

—Ha començat a publicar-se a Bar
celona "Diario de Cataluña" afecte a 
l'actual situació. 

—S'anuncia la pròxima sortida del 
primer volum de la col·lecció "Prosa i 
vers", que el constituirà un llibre de 
Tomàs Garcés, que es dirà "Paisatges 
i lectures", amb un pròleg de Carles 
Soldevila i boixos de l'Obiols. Admi
nistració a la Llibreria Catalònia. 

—Ha sortit el primer quadern del 
diccionari català-castellà-franees. d'E
mili Vallès (editorial Pal-las, Barce
lona). 

—S'anuncia la publicació a l'anglès 
del darrer llibre de Josep M. Junoy: 
"El gris i el cadmi", sota el títol: 
"Gray and yelow"; la traducció serà 
de Wliliam A. Bodfish. 
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