
Si>l m-in.-i i-i i l · l i i c t r a t Setmanari iliustrat 
20 cms. 

ANY IV. N. 131 27 MAIG \ty2d 

PREU DE SUBSCRIPCIÓ: 2 ' 5 o PTES. TRIMESTRE 

LA CORRESPONDÈNCIA A L'ADMINISTRACIÓ: ÀNGELS, 22 I 2 4 . — BARCELONA 

Una mostra dels gravats que composen el volum de 

uMonografies d'Arhi, dedicat a A. Puig Gairalt. 

file:///ty2d


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

EL SECRET DE LA PRINCESETA 
Els dos o tres diaris que hi havia 

en el poble de Vilastruch, en parlaven 
a la plana del davant com un esdeve
niment extraordinari. Aviat arribaria 
a aquell humil poblet, per posar en 
l'histèric castell dels comtes de Vall-
majó, la princeseta Lluïsa de Burrem-
berg, filla del gran rei Barrabé III de 
Burremberg, la qual, asseguraven, era 
de les més belles del món. 

A la princeseta—deia el principal 
diari del poble—, li plau moltíssim 
d'estar retirada de les aristocràcies 
corrompudes de les ciutats, per barre
jar-se entre les honrades gents dels 
pobles humils i entre els menestero-

, sos, per consolar-los i alleujar-los per
sonalment de llurs desgràcies. 

La nova que la princeseta era molt 
bella, fou una de les principals cau
ses que tots els habitants d'aquell po
ble feliç es mostressin satisfets i or
gullosos de si mateixos. Tanmateix, 
pobres com eren, hotatjarien una per
sona de sang reial i de formosura 
inagualable. 

Per a les carreteres que feia tres 
centúries que no havien estat aparia-
des i que només havien estat trepitja
des per pagesos i camperols, aquella 
nova serví d'un bon reconstituent, 
d'aquests d'efectes ràpids, car, tot se
guit que se sabé la nova, s'ordenà el 
seu arranjament total amb "Pòrtland" 
del millor. 

Quan hi hagué, però, més admiració 
entre els pacífics habitants del poble 
de Vilastruch, fou en saber-se que la 
princeseta, a la tendra edat de 20 
anys, portava un bellíssim collaret de 
perles veritablement únic en el món. 

—No hi haurà prou guàrdia en to
tes les rodalies—mormolava la gent 
sabedora del gran tresor que portaria 
sobre si la princeseta. 

—Ja cal que vigilin bé—deia la 
mestressa d'una taverna, única en el 

poble i en la qual, a més de vi, es 
venia, també, betes i fils i pastes per 
a sopes—perquè amb la gentota que 
corre avui en dia... 

—Bé prou que n'anirà, de vigilada! 
—afegí un parroquia de "tarda i nit" 
mentre amb els seus llavis mig cre
mats per l'alcohol acabava d'evaporar 
la darrera gota d'aiguardent que res
tava en un gotet ple de grosses cape
lletes. 

D'entre els reunits, sortí un d'a
quests joves que generalment sol ha
ver-hi en tots els pobles, que es creuen 
elegants i ben plantats, i ficant-se a 
la conversa digué amb to absolutista: 

—Que si anirà vigilada, diuen? 
Perquè ho sapigueu, em consta de bo
na font que la princeseta vindrà acom
panyada del príncep Bonafè, onc!e 
d'ella, el Marquès de Maltrajo, la se
va distingida esposa, el Comte Felip 
Carles de Burremberg, la senyora 
Tramper, la seva institutriu, tres cam
brers, sis cambreres, dos autos, set 
cavalls, una gàbia amb dos lloros i.--

—Carat, carat! — interrompé la se
nyora Peusec, mestressa de la taver
na.—Està molt ben informat vostè, 
senyoret Pasqual! 

—Oh, sí, senyora, sí. No hi ha nin
gú que em guanyi a informacions ser 
sacionals. No veu que el senyor Ca-
melatruch és íntim amic meu i aban-; 
de comunicar res a ningú primer en 
fa "cinc cèntims" a mi!... ah!—digué 
amb admiració, continuant—es porta
ran també tretze policies del seu país, 
perquè vigilin el castell. No fos cas 
que un mal intencionat li volgués ro
bar el collaret... ah! és tan bonic!..-
Això sí, senyors, tant com ella, no. 
No hi ha ningú amb tanta formosura 
com la princeseta Lluïsa!... Fixeu-
vos; té els cabells daurats i brillants 
com una espiga de blat granada ba
nyada amb el sol de l'estiu i ondulats 
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com els d'una nina, les seves parpe
lles llargues, amb els ulls negrosos i 
inquiets i el seu mirar dolç com el 
cantar matinal d'un ocell, la fa ésser 
més xamosa... Quan vostès la veu
ran!... Jo encara em recordo de quan 
un dia que anava de viatge i em tro
bava de passeig prop del seu palau, 
farà qüestió d'uns sis anys, em cai
gué sobre una piloteta amb la qual 
ella jugava. Jo no ho sabia, que era la 
princeseta Lluïsa, filla del rei de Bur-
remberg, no; m'ho varen dir després. 
Jo, creient que era una de les molte; 
nenes que juguen per aquells volts, 
anava a mirar si en veia alguna quan 
per darrera el reixat de les grans por
talades del Palau, vaig veure que sor
tia el caparró d'una nena plena de jc. 
ventut, que em digué si volia fer el 
favor de donar-la-hi. La hi vaig allar
gar amb la mà i ella, després d'aga
far-me-la amb ses pròpies mans, na
turalment, restà mirant-me llarga esto
na amb un delicat somriure als llavis; 
abaixà la vista, després, i fugi amb fo
lla alegria i saltant i jugant amb 
aquella feble piloteta... 

En vista que en Pasqual s'anava en
filant amb els seus arguments poètics, 
d'altres temps, la senyora Peusec cre
gué oportú d'interrompre el recital; 
car al voltant d'ell començava ja de 
fer-se rodona: 

—Bé, bé, senyor dentista: val més 
que vagi a la seva clínica, que és tard 
i els seus clients ja el deuen esperar... 

—Té raó, senyora Peusec, me'n 
vaig... ja els ho acabaré d'explicar 
un altre dia. 

I sortí tranquil·lament de la taverna 
segur d'haver donat una bona impres
sió d'aquella princeseta que ell ma
teix no havia vist mai ni en pintura. 

# * * 

Tothom s'ha llevat molt dematí. 
Pels carrers hi ha una animació mai 
vista, car a les onze, segons han anun-
Ciat, arribarà a Vilastruch, la reial 

persona acompanyada de tot el seu 
seguici. 

Les principals vies del poble són 
molt ben guarnides amb flors, arcs 
de triomf, amb els balcons plens de 
gallareis i banderoles i serrells... Els 
marquesos de Rodamont, que, feia 
temps, romanien retirats en aquell po
ble, en un gran casal de propietat, 
tragueren al balcó els seus millors 
tapissos. 

Tot i ésser dia de treball, la major 
part de les botigues, entre elles la de 
la clínica del dentista Pasqual, roma
nien fermades en senyal de gran fes
tivitat; el que era molt estrany, car ni 
els diumenges més solemnes, entre els 
quals el de la festa major, mai no tan
caven, si no fos quan l'alcalde o algu
na altra personalitat grossa del poble 
s'acomiadava per sempre d'aquest 
món... 

Tanmateix feia goig de veure la 
gent que abillada amb els vestits 
més bonics es passejava pel passeig 
Major com els diumenges al matí, pre
nent el solet tot esperant l'arribada de 
la princeseta. 

Les àvies i algunes mares velletes, 
assegudes a les entrades de llurs ca
ses, s'entretenien a explicar als seus 
néts i als seus fillets manyagons coses 
meravelloses de princeses encisades, 
que després del desencantament s'ha
vien casat amb un pastoret molt po
bre, molt pobre... 

—Ja cal que sigueu bons minyons 
—els deien—, si no la Princeseta s'en
fadarà i voldrà marxar... no li plauen 
els nens dolents... 

Entre els qui escoltaven aquelles 
belles i encisadores converses no man
cà en Pasqual, badant amb un pam 
de boca oberta. Anava més mudat que 
mai, amb guants de pell blanca i tot, 
com si estés disposat per assistir a al
guna funció de gala d'algun Liceu... 
En Pasqual escoltava aquella narra
ció quelcom embadalit i es creia és
ser ja el futur heroi d'una gesta de 
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fades, quan vet aquí que un llunyà i 
seguit trompeteig esverà a tots els del 
poble. Tothom es mirava l'un a l'al-
tre amb seriositat i amb astorament; 
però després, refent-se, exclamaren 
plens de satisfacció: 

—Ja és aquí!... Ja és aquí!... 
—Visca la princeseta de Burrem-

berg!... 
—Viscaaa!... 
Efectivament, era la comitiva reial 

que s'atansava al poble. Aquell trom
peteig cada vegada se sentia més fort 
i a la cara de tota aque-Ua gent es no
tava l'emoció que el cor llur experi
mentava en veure's tornada en pura 
realitat una notícia periodística que 
creien un somni. 

Minuts després, ,una gran carrossa 
tirada per vuit cavalls i seguida per 
diversos cotxes entrava al poble amb 
tota solemnitat. La gent amb molta 
alegria aclamava la princeseta i en un 
moment de disbauxa d'emoció, tot
hom, amb una embranzida s'acostà a 
la carrossa reial, amb el desig de veu
re la princeseta; dins la carrossa veie
ren vàries elegants damisel·les portants 
totes elles un capell tan gros que féu 
impossible distingir la bella princese
ta Lluïsa. 

Sembla que totes estaven molt satis
fetes de l'afectuosa rebuda, per tal 
com saludaven llarga estona amb les 
mans i amb bells mocadorets. 

Les carrosses, no amb poca dificul
tat, pogueren obrir-se pas entre la 
multitud entusiasmada, i entraren al 
Castell dels comtes de Vallmajó, les 
portes del qual es tancaren ràpidament 
per evitar que hi entrés l'enorme ger.-
nació que anava al darrera. 

L'alcalde del poble i el jutge, que 
foren els qui reberen oficialment la 
princeseta, no volgueren fer la més 
petita manifestació referent a ella; no
més deien que tota la comitiva estava 
molt satisfeta i contenta de la gran 
rebuda que els havia fet Vilastruch. 

* * * 

Tot el poble, un xic desil·lusionat 
per no haver pogut veure bé la prin
cesa i estranyats de la seva seriositat 
i mutisme, començava ja a murmurar 
d'ella; alguns, però, més pomprensius, 
s'apressaren a dir: 

—Això és que deu estar cansada 
del viatge i no té ganes d'honors... 
Demà, demà, la podrem veure perfec
tament entre nosaltres. Així ho asse
gura en Pasqual... 

Com que passaven dies i més dies, 
i la princeseta no sortia mai del Cas
tell, ni en els seus propis jardins, en
tre les principals persones del poble 
ocupades sempre en xafardeig, es 
feien juguesques. Els uns deien que 
devia voler estar retirada perquè no 
la deixaven maridar amb el príncep 
de Petrogramia, d'altres afirmaven 
que la tenien segrestada i que si això 
era cert, els del poble l'alliberarien, 
costés el que costés.... Els diaris tam
bé hi deien la seva; car ni els mate'-
xos repòrters no podien entrar en el 
castell; els tretze policies ho impedien, 
segurament perquè no pogués desapa
rèixer el famós collaret de perle: 
d'Orient. 

Tot això no deixava d'inquietar a 
en Pasqual. 

—L'haig de veure abans de 24 hc-
res—digué a una colla de clients seus 
mentre arrencava un queixal a un. 

—Vostè rai, senyor Pasqual, que ja 
l'ha vista, segons ens digué—li res
pongué la senyora Antònia, la de ía 
carboneria, que esperava el seu torn. 
Oh, i tan bella com és! Ves, la pobre
ta, quin disgust deu passar de no po
der comunicar amb la gent del poble, 
que tant li agrada. Tan caritativa corn 
és!... 

* * * 
Un dia, comparegué a aquell poble 

una senyora molt elegantment vestida. 
però, oh, desgràcia! era bòrnia, tenia 
un nas enorme i coixejava d'un peu. 
Era la desgràcia personificada, això 
sí, era molt bondadosa. Aquesta bon-
(Segueix a la plana 7). 
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QUI LA FA, QUE S'ESPERI 
Començava el mes de juny, quan el cel i la terra es canvien els més bells 

somriures i tota cosa retroba alegrança i salut. 
Les herbes, les flors, els ocells de la forest semblava que reien, cantaven 

i es saludaven mútuament. Entre ells era "l'ocella bonica", que estava d'allò 
més enfeinada a construir el niu. 

Havia triat un bosc menut que mig s'escondia entre un tossalet i el riu; 
era d'àlbers i verns, tot una gerdor, i proveït en terra de molts de cucs, que 
farien una meravella de menjar per a ella i per als seus petits que anava a 
pondre. 

Gaia ocella bonica! Feia com fan les esposes joves, les maretes primiceres 
que endrecen tota la casa per al nenet que ha de venir. 

Havia teixit el niu amb les herbes més oloroses, com farigola, serfull i 
menta, perquè fos més delitós i s'hi trobessin més bé els petits. Damunt el niu 
s'eixamplava una rama de vern que alhora servia de defensa dels raigs del 
sol i el dissimulava. Quan hagué posat tot això a punt, l'ocella bonica s'acotxà, 
pongué els ous i començà a covar. Ni per menjar no es movia del niu! Volia 
complir aquella dolça necessitat, sentir el piu-piueig dels menuts i ja menjaria 
després. 

Els petits vingueren una nit de lluna, que l'aire era tebió i per bé que 
despulladets—amb una mica de borrissó ben just a l'esquena—no els calia 
tremolar. 

Altrament la mare els prengué sota i els va escalfar amb les seves ales, 
que tan bé aixopluguen. 

Eren tres, eixerits i renouers, aviat tingueren desigs de boquejar: oh, 
quina gana! Semblava que volguessin menjar-se niu i tot. Hi ho haurien fet! 

Per això l'ocella bonica es llançà del niu ales esteses i anà a la recerca 
de cucs. 

Els agafava amb el béc, d'en terra, com si fos amb unes pinces, els duia 
a dalt, i els tres se'ls papaven en un Jesús: així la vella anava i venia del 
matí fins al vespre, incansable, i mentre era la caça els tres petits feien 
els seus xerroteigs i posant el béc damunt l'orla del niu i aixecant els ulls al 
fullam verd i al cel blau, coneixien com és bell el món i beneïen l'hora i el 
dia que eren sortits de l'ou. 

* * * 

Amb això un cu-cut, ocell mandrosot, sentint necessitat de pondre, també, 
i no tenint ganes de fer el niu, tot volant veié el de l'ocella bonica i de seguida 
pensà a fer-se'n l'amo, i aprofitada l'estona que la mare era lluny, es va posar 
en un branquilló i, allargant el coll, amb un aire melliflu i persuasiu, començà 
a dir cosetes als tres menuts i els parlà d'aquesta manera: 

—Oh, pobrets, què feu ací tan tímids i encongits. Au, au, via fora! 
deseixiu-vos i coratge! Proveu les ales, aneu a dar un tomb, el món és gran! 

—La mare—respongueren—ens ha dit que no ens hi atrevim sense ella. 
—Ca! Deixeu-la estar, la vostra mare—féu el dolent de cu-cut. Ves, que 

no us deixi ací, sense saber-vos valer i que vingui aquella serpota! 
La imatge de la serpota—de la qual la vella (és a dir la mare) ja els 
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havia parlat—els va espantar de manera que ara l'un ara l'altre van provar 
d'aguantar-se en les ales i com veieren que lej ales eren fortetes, feren un vol 
i un altre i aviat jaquiren lluny el niu i se n'anaren al prat. Reien de joia i 
bequejaven l'herbei fresc. Però quan, en venint el vespre, van provar de pujar 
un altre cop al niu, no tingueren prou força i hagueren de romandre a baix. 

Mentrestant el cu-cut s'era ajocat al niu d'ells, i tot cofoi s'hi estava per 
fer la posta. Havia trobat una casa, i una bella casa, sense costar-li'n res! 

Però la cosa no s'acabaria allí. Quan va tornar l'ocella bonica i veié el 
niu ocupat, va fer un xiscle altíssim i ja es disposava a batre's contra el 
cu-cut. El cu-cut se'n rigué, va obrir les seves alasses i el béc groc i va dir 
a l'ocella bonica: 

—Prova-ho, una menudencia que ets! 
La pobra ocella bonica, mig desmaiada, es deixà caure al prat; sinó que 

per fortuna en ésser-hi caiguda es va retornar quan els fillets li vingueren 
entorn i fou la gran alegria d'ella de retrobar-los. I els va dir: 

—Per la vostra desobediència, la casa és perduda. Però ja és fet, no 
importa. La Providència ens ajudarà, com castigarà el cu-cut. Veniu amb 
mi: ara que és nit ens posarem en lloc que no ens trobin els vailets que 
escorcollen aquests boscos en cerca justament de petits. 

Així la bona ocella bonica es va emmenar els fillets a un forat d'un vern 
vell i assecat, no gaire lluny d'allí, els féu amagar-s'hi i els deia: 

—Per aquesta nit, dormiu. Demà veurem! 

* * * 
L'endemà el cu-cut va pondre els ous i descarregat d'aquest pes, i com

plerta aquesta enorme fatiga, l'ocell mandrós saltà al pradell i va veure l'ocella 
bonica en una branca i digué: 

—Qui se'n va perd el lloc i mal s'està. 
L'ocella bonica va respondre: 
—Qui té més seny, que n'usi. 
—Que voldries dir que tu tens més seny que no pas jo?—va respondre 

el cu-cut. 
—Vull dir—feu l'ocella bonica—que no vull entaular baralles amb qui 

és més fort. 
—Pobra bèstia!—va dir el cu-cut amb aire de compassió. 
—Sí—va acabar dient l'ocella;—però et recordo que no hi ha un mé? 

fort que no en trobi un altre, encara de més fort. 
—Ja veurem—va fer l'ocellàs.—Mentrestant sàpigues que jo tinc dalt a! 

niu tres magnífics ous grossos com els d'una gallina, i que en sortiran tres 
cu-cutets astuts, eixerits i renouers, que seran el meu orgull- Mentre tu ha; 
fet tres miques miquetes que després de tres setmanes de vida no saben fer 
ni un vol! Mira-t'els ací que semblen uns talps. Si passa el gat, fa un sol mo; 
de tots vosaltres quatre! 

A voler replicar era cosa d'estar nyic-i-nyec tot el dia amb aquella bes-
tiassa; però l'ocella bonica no va tornar contesta, contenta de si mateixa, dels 
seus fills, que en compte d'ésser mesquins i febles, com havia dit el cu-cut. 
creixien robustos, grossos, amb un bé de Déu de plomes i amb dues ales de 
colors als costats que feien goig de veure. 

S'estaven encara en aquell tronc vell, però de tant en tant també arris
caven algun vol i un dia que la calor apretava de valent i tot el. camp era 
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dat era una de les principals causes 
que la gent es fixés en la desconegu
da. Generalment la dona misteriosa 
apareixia a les tardes i en vesprejar 
desapareixia. 

En Pasqual deia les mils pestes 
d'aquella desgraciada senyora, i dona-
va entenent que era una bruixa, i que 
ben segur que era la causa que no 
pogués sortir la princeseta del cas* 
teli dels comtes de Vallmajó. 

Una tarda que en Pasqual tenia to
ta la clínica plena de clients, tot d'una 
es presentà aquella senyora estrafa
laria, acompanyada d'un senyoràs ele
gant. La senyora anava amb la cara 
embolicada i es queixava molt de la 
boca. El senyor pregà que la deixes
sin passar la primera, car sofria molt. 

Reconeguda per tothom que era la 
dama bondadosa, la deixaren passar, 
i tot era acostar-s'hi per consolar-la. 

En Pasqual, amb mala gana li do
nà un calmant i després ,d'haver-li re
passat minuciosament la boca li digué 
que calia que li arrenqués les quatre 
dens del davant. 

L'operació restà enllestida. Les qua
tre dents foren arrencades. Ningú dels 
assistents no podia mirar aquella po
bra senyora. ( 

—Mercès—li digué aquella desco
neguda.—M'ha fet calmar tot el mal. 

—Ho celebro moltíssim, distingida 
senyora... m'ha d'abon... 

El senyor comprenent ço que anava 
a dir el dentista, no li deixà acabar la 
frase i tot allargant-li una tarja per
fumada digué majestuosament: 

—Farà el favor de posar-ho al 
compte de Son Altesa la Princesa 
Lluïsa, ací present, füla del nostre 
Rei Barrabé III, senyor de Burrem-
berg, que Déu guardi per molts anys. 

Efectivament, era la princeseta 
Lluïsa. En Pasqual tingué un roda
ment de cap. La gent es va riure ben 
bé de les seves facècies, i conegueren 
el _ secret d'Estat que feia que mai la 
princeseta no volgués sortir del Cas
tell- JOAQUIM PENINA I RUIZ 

Del balconet estant 
Passa el Doctor Rubió i Lluch. Tor

na de la Universitat, on mestres (ca
tedràtics) i alumnes li han fet una 
ovació. Ah, senyors, una ovació de ve
ritat, sense sotentesos. 

El doctor Rubió i Lluch és regla
mentàriament jubilat. La seva veu ha 
ressonat durant molts anys en l'aula 
universitària sempre mestrívolament. 
Amb els anys, la seva veu adquirí 
aquella sonoritat penetrant d'esperits, 
i al seu entorn es feia, cada cop més 
vívida, l'aurèola del mestre. Mestre, 
bella paraula, insubstituïble aia per 
designar-lo. 

Deixa la Universitat, però no la dei
xa, ja no pot deixar-la, que la Univer
sitat va en ell. Continuarà en la cam
bra quieta, augusta de tants records li
teraris, la tasca docent, la més alta 
universitat. 

* * * 
Hem tingut ocasió de veure el vo

lum dels Jocs Florals d'enguany, i ens 
hem encantat en el document notarial 
de Teximi senyor notari Narcís Bat
lle i Baró, en virtut del qual resta 
protocolitzat (aquesta paraula fa posar 
la cara seriosa) el veredicte dels Jocs. 
Amb l'avantatge de fruir les composi
cions, si no les composicions els títols 
llurs de doble idioma; perquè tots 
consten escrupolosament vertits a l'es
panyol. 

Heus aquí com—poc s'ho devien 
pensar—els nostres autors s'han vist 
traduïts, quin triomf! 

Consta a l'acta dels mateixos Jocs, 
que en votar-se l'adjudicació del pre
mi Rabell a "L'ingenu amor" de Car
les Riba, el senyor Pere Corominas, 
no conforme amb el fall, fa anotar 
que el seu vot és per a "Estampes de 
l'Empordà" de Mossèn Lluís G. Pla. 

Diuen que Pere Corominas, el de 
"l'esquerra" ho féu sobretot perquè no 
el tinguin per un menja-capellans. 

* * * 



B O L E T Í N 

Cámara Olcial de Comercio e Industria 
3awwcV".'o Seri*.': e/udxdanot. - Jalr'vrtana. núm. 3 

| £«•«.*. .> /«• JtgOÉte jr S*0l"> f N « H . 1 6 9 , 1GO; 161 

SUMARIO lelm < orpor», ; . : . r c 

; • • otrlmmm é» la S*or*tmrtm ém te 
•ámarm amtmr-Am i W » « n p«í-« «/ af*a-
»aia«àaai » í mémUoa lodom lat ¿S.m Itbo-
tmmtmm é* 4 m S tmrdw. 

Labor de la Cámara en I05 meses 
de Julio, Agosto y Septiembre 

de 1925 

A) RÉGIMEN Y VIDA OE RELACIÓN 

del bírmiJio poli 
lebirt Sol*., j d-1 hija primogénito del miembro 
D Jamen.*. 

A! uncí noticia del rellecimianto de D. DiígoGA-
m«. Pitiidante úr la Cimira de Comercio de Seri-
II», oenrrid» en Cueel (Abro.EH), •* dirigid * la 

entrad* Cimara sentido telegrama de péeama-

Ot>»a «*<! • ara «rielarte.—CorTeepcidlií 
.Cámara: 
Al Sr. O Oo/re Pont y Berga al participar h*-

K rido nombrado Gobernador eivil interino da I* 

—Al Sr. I> Femando Star* a 
par jo di Delegado de Hacienda 

—Al Sr" D. Anselmo Gil de Tejada a] participar 
haber» ptaeainji ida je la Fiscalía da la Aadianeü 

lea aMafandaa Cáataraa> da la da (Jaren» loa «eflo-

ar*l, D. atarata Montaner, eoplecn- D. Jo*, airii 
**«• Xifra, aotal comateiant.; O. Bartoicfie A». 

—Al Sr. D. Loii 

-Al Sr. D. Antonio Doria j Doria al participar 
habar» paaeeionedo de la Preaideccie da la Cámara 
da Coceréis de Navarra 

—A la» Cámara» oficiala* «apañóla» de Comaroio 
de UoateruJeo, Lima, «osario de Santa Fe ; Gua
yaquil al partíaipar la ranoración reglamentaria da 
*ne refpeetira» Junta» DirectÍTaa 

La Cimera ío* imitada: 
«al da la F«i4 Intaroasrá-

ate mamailmmrtm. Wl de Moeatre* d* Prtg» 

e> *W l * N ( * * Im t t e - a r . , -
a aooiedad «Grap 

a y Capo rua (í iraní'- para inatalar du-
iaa da San Nareiaa usa Iipoaiclón d» 

Jaaa, Sevilla, Tonaaay Valencia 
—Caman» de Ccmerc.o eapafiolae w Liarme, Vi-

BOLETÍN 
DB LA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
D E R E U S 

Junio de 1925 

Vida de ¡a Cámara en el mes de Junio 
Sesione*.— Se celebraron la ordinaria del di» 30 y la extraordinaria del 

d í a s . 

Asilencia, alo» reuniones— Sr. Boque, Massó, Escolà, Miret, Abelló, Ca

sals. Solé y Casas. 

Se)-vicio de napi-oeidad.—Entre la Asociación de Comerciantes de la Ha 

baña y esta Cámara se ha establecido un plan de servicio recíproco cuya 

Finalidad está inspirada en el proposito de dea*nollar, haciéndolas más fací-

les. tai relaciones existentes entre Cuba y España 

¡untad* Muelles de Vigilancia, de Tañ-agona.— He aquí la relación de lo& 

i'írresoP y pastos de la misma hasta i p de este'mes: 

Junio 1." —Importan los Ingresos hasta la [echa 

* 12. —Ingresadc ios recibos rectificados de loa 

-Sres. Ferrer Mari y Iíicoma (devueltos en 

aoril)  

T2.~Id. id: del Sr Cariné 
12 ~Id íd. del Sr Alais . . . 
12 - I d id. de Sres. Suc. de M.'Fenecí) . 
tí. Id. id.arle D A Rossell Porta . 
12. - Id . id deD. S Alais 
12,-Id. id de Sres Suc. de M. Fenech . 
12— Ingresado los recibos correspondientes a 

la I." y 2 * quincena tg mayo 

520.260'S 

Total de Ingresos. 

335'77 

38-42 

161*94 

280'19 

66'77 

185*46 

.4.055'8¿ 5-151*3'J 

I."—Importan Ion Gastos basta la fecha . 

a —Devolución recibos Sr Alai* para recti

ficar 

3.—Id id de Sres. Puc de M Penecb 

Tota) de Gastos. 

Tamany: 32'? X 2 2 ' í - — Any , r I 1 - ~~ 
Impremta de Dalmau Carles. 

Tamany: 24 X 2i'7-— Any 1915. 
Impremta de J. Vila Sugrañes. 

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

mercio e Industria. Gerona.—Tamany 
de 32'3 X 22'5. Començà a publicar
se l'any 1911. Consta de 8 pagines, i 
les de cobertes, especials, en paper de 
color, ordinari. Correspon nominal
ment un número per cada mes. Conrea 
el ram de l'especialitat. Circula entre 
els socis de la Cambra. No consten 
preus. Impremta de Dalmau Caries, 
Pla, S. A. Gran via de Jaume I, Gi
rona. 

Boletín de la Cámara oficial de Co
mercio e Industria de Reus.—Tamany 
de 24 X 17. Publicació mensual que 
començà l'any 1915. Consta de 12 pà
gines de text; d'altres d'anuncis, i 
les cobertes en paper, un xic superior, 

de color. No consten preus per a la 
venda ni subscripció. Impremta de J. 
Vila Sugrañes, Raval Alt de Jesús, 
38, Reus. 

Economía.—Tamany de 31'8X21'5-
Butlletí de la Cambra de Comerç, In
dústria i Navegació de Tortosa. Publi
cació mesadera, que començà l'any 
1918. Consta de 16 pàgines de text, 
més les de cobertes en paper espe
cial. Duu escrits relatius als temes de 
l'especialitat. Es reparteix entre els 
socis, no es ven. Impremta d'"Heral-
do de Tortosa". 

Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Valls. — Ta
many de 27 X 19'1. Del número que 
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Sección DoeHnal; 
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rica celebrada». -
-Cotí raciones. 

Resumen Legislat! '» - Crónica. - Movimiento En el Puerto 

SECCIÓN DOCTRINAL 
HACIA UN NUEVO PORVERIR - ~— ••••••• 

ElF.Lde LérBa al ¥ai de Zaiás: S i £ 

Tamany: J I ' 8 X 3»'9- — Any I Ç I 8 . 

Impremta d'nHeraldo de Tortosa». 

tenim a la vista no podem treure la 
data^ en què començà la seva publi
cació. Surt en dates vàries, sense un 
terme fix d'espai. Consta de 12 pàgi
nes de text, més les cobertes en paper 
ordinari de color. Es bilingüe. No 
consta nota de preus per a la subs
cripció ni venda. Impremta d'E. Cas
tells, Valls. 

* * * 

Amb goig veiem com diferents pu
blicacions s'ocupen de la nostra prem
sa que podríem anomenar "retrospec
tiva". Darrerament l'agut "Martí Mar
tell" en "La Veu de Catalunya" parla 
de la premsa barcelonina de fa un se
gle. Així mateix la notable "Gaseta 

BOLETÍN 
DE LA 

CÁMARA OFICIAL 
DE 

COMERCIO E INDUSTRIA 
DE 

VALLS 

Tamany: 27 X I Q ' I . — No consta la data.— 
Impremta d'E. Castells. 

de Vilafranca" publica facsímils de 
periòdics vells apareguts a l'esmenta
da ciutat penedesenca. També "La 
Campana de Gràcia" publica actual
ment el cèlebre periòdic "Un tros de 
paper", després d'haver reproduït "Lo 
noy de la Mare". Encara en la fulla 
dedicada a Balaguer per "La Veu de 
Catalunya", un interessant article 
apareixia en el qual hom donava 
compte de tots els periòdics sortits de 
l'esmentada població: 

Això ens és una satisfacció. Pri
mers que fórem, nosaltres, ens sem
bla, aquesta vegada, a "posar damunt 
la taula" aquest important aspecte bi
bliogràfic, ens felicitem que en la nos
tra idea abundin d'altres. D'aquesta 
manera, més en beneficiarà la cultura* 

APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
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Primera Comunió 
En la d'infants de l'Escola Municipal 

de Sords-nutts 

Un gai estol d'infants sense paraula 
us volen en son cor, que és un altar; 
no us poden amb la boca pas lloar: 
potnell de lliris per la vostra taula. 

Senyor, no tenen parla bé ho sabeu; 
però tenen desig i pensament 
per rebre-us, tant amb fe com dignament, 
avui per primer cop: no me'ls deixeu! 

Mireu-los que bonics, són plens de llum; 
de veure'ls tan contents bo i fan plorar; 
no senten les remors, tot és pensar: 
sa cara i tot avui els don' perfum. 

Digueu-vos de donà'ls protecció: 
que siguin forts en vida per lluità, 
que, quan ja vells, el dia de demà, 
hagin deixat arreu bona llavó. 

JOAN BERTRAN 

l l ibres & l l e tres 
PINDÀRIQUES MODER

NES, per ]. M. Casas de Mu
ller (Biblioteca "Les Illes d'or", 
vol. I), Llibreria Catalònia, 
Barcelona, 1926. 

Amb un pròleg molt amatent del Pa
re Miquel d'Esplugues, O. M. Cap., 
s'obre aquest llibre, que és un teixit 
de cants poemstics en prosa amb els 

quals l'autor endreça sengles turgents 
lloances a les "modernes" manifesta
cions del nostre viure actual. Podríem 
assenyalar alguns d'aquests cants un 
xic, potser, massa " inflamáis", d'una 
adjectivació de vegades una mica 
massa "corrent", potser hom hi troba
ria una certa pesantor, que contrasta 
amb l'àgil vol d'altres cants, alguns 
dels quals són models deliciosos que 
es fan llegir més d'una volta. No es 
requereix poca traça per fer això que 
ha fet En Casas de Muller; és una 
feina exposada, un viarany per on és 
molt perillós de trescar: un aire de 
poema resolt en prosa és sempre d'u
na dificultat extraordinària; l'autor 
ho sap i es lliura al seu propòsit amb 
un coratge i una decisió capaços de 
polveritzar aquestes dificultats. I hi 
ha moments que el seu cop de mà és 
definitiu. 

EXPEDICIÓ DELS CATA
LANS A ORIENT (extret de 
la "Crònica" de Muntaner; col-
lecció "Els Nostres Clàssics"-
Barcelona, 1926. 

Lluís Nicolau d'Olwer és l'encarre
gat de presentar-nos l'edició d'aques
ta emocionant epopeia (almenys per 
nosaltres, podem anomenar-la així) 
d'un sector de la nostra gent a l'Edat 
Mitja. Amb poques pàgines de prò
leg posa de relleu les condicions de: 
fill insigne de Perelada i la fisonomia 
de la seva crònica, la lectura de la 
qual voldríem veure ininterrompuda. 
La col·lecció "Els Nostres Clàssics" 
fa amb el reconté viu i animat de 
l'anada dels catalans, "almogàvers", a 
l'Orient un altre llibre ben bonic, or
nament de biblioteca. 

A. PUIG GAIRALT (VI de 
"Monografies d'art), per joan 
Sacs, Barcelona, 1926. 

Podeu contemplar 31 reproduccions 
d'edificis i projectes que us donen 
bastant la mesura del que és aquest 
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arquitecte distingit i cuite, home que 
cuida posar sempre en els seus plà
nols la part destinada a biblioteca, 
per tal que ni per l'excusa de manca 
de Hoc a posta no pugui hom desen
tendre's del culte i del tracte dels lli
bres. Antoni Puig Gairalt ha donat a 
la ciutat cases bellíssimes, mostres 
del seu geni harmònic, ple de gràcia. 
Joan Sacs en fa una semblança ben 
reeixida. 

MONESTIR DE SANTA 
MARIA DE L'ESTANY, per 
Joan Codina Puigsaulens, amb 
un pròleg de Joaquim Folch i 
Torres. Editorial Poliglota, 
Barcelona, 1926. 

Un llibre bellíssim, contenint 58 
gravats excel·lents que no us cansareu 
mai de mirar. L'autor, d'una manera 
senzilla, amable, planera, us va des
crivint les belleses, amb acotacions 
històriques, amb anècdotes felices, 
d'aquest indret on els aires tenen mur
muris de llegendes. Aquest llibre 
constitueix una monografia deliciosa, 
saturada d'afectes, tota ella amb un 
esponjament cordial que se us comuni
ca agradablement. 

CARNET D'UN HETERO
DOX, per Cristòfor de Domè
nec (Brand), Barcelona, 1926. 

Aquest llibre, d'una coberta virola
da, estrident, simbòlica, ultrapassa 
les dues centes pàgines, conté multi
tud de "carnets" apareguts a "Justí
cia Social" i d'altres ara per primera 
vegada donats al públic. L'estil, la 
manera, encara més que la mateixa 
ideologia de l'escrit, són contra la 
"popularitat"; l'expressió literària de 
l'autor d'aquest llibre és una mena de 
"rara avis", que delata ben bé un tem
perament que també va ben sol, si 
no és entre paradoxes o quasi, anate
mes, sarcasmes, sentències, tot a cops 
de maça. "Carnet d'un heterodox" ani

rà a formar en la "literatura d'infern", 
com una altra espora, plena, això sí, 
de vivacitat i d'una reiterada protesta 
catalanesca. 

JOCHS F L O R A L S DE 
BARCELONA, Any LXVlll 
de llur restauració, Barcelona, 
1926. 

Any darrera d'any, els Jocs Florals 
han bastit el seu monument, que a ho
res d'ara ja podem dir que és aere 
perennius; cada volum és com un 
carreu en el vast edifici gloriós. El 
volum d'enguany ofereix, si no l'ex
traordinària qualitat literària que al
guns voldrien, o haurien volgut—per 
un trop de zel, tal vegada—, l'espe
cial interès de la manera com han 
tingut lloc: una nota ben curiosa dig
na de tenir-se en compte en la histo
riado de les diverses etapes dels Jocs. 
Es característic d'aquest volum el to 
de "mitja veu" amb què apar que són 
dictades les seves composicions; un 
instint de discreció que no permet els 
grans arravataments. Constituirà una 
nota dels temps que travessem. 

SEVERAL 

—S'anuncia la publicació d'un lli
bre de cròniques de Domènec de Bell
munt. 

—Diu que el llibre del P. Sunyo!, 
0. S. B.: "Introducció a la paleogra
fia musical Gregoriana" és en curs de 
traducció al francès, alemany, angles 
i italià. 

—S'anuncia per a dintre pocs dies 
la publicació del volum VIII de la 
Biblioteca Sabadellenca. 

—El llibre de Mossèn Lluís G. Pla: 
"Estampes d'Empordà" diu que serà 
traduït al danès. 

—Hom anuncia la pròxima publi
cació de tres volums de versos: "Es
pigues en flor" de Maria-Antònia Sal-

(Segueix a la plana 15). 
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Mostra de gravats del llibre nou «Monestir de Santa Maria de l 'Estany». 



P o e s i e s del R e c t o r de Vallfogona 31 

Ja mon cor de cards i ortigues 
l'antiga saó ha mudat, 
i amb la vostra sang regat 
ha produït eixes figues, 
i d'abundoses espigues 
molt prest cobert ha de ser, 
tant, que serà menester, 
per aplegar còpia tanta, 
que en la vostra Església santa 
s'edifiqui un nou graner. 

I la collita, ajustada 
en estança tan ditxosa, 
la vostra Mare amorosa 
de mal la tindrà guardada. 
Que repartida i tornada 

a sa blancura perfecta, 
restarà segura i neta, 
i el gra de cores no ofès, 
sempre hi cabrà més i més 
tant quant serà més estreta. 

Així amb mil suaus dolors 
el cor de Teresa estava 
entre un golf de pena brava, 
i el port d'extremats favors. 
Quan dels virginals amors, 
pagat l'Espòs sobirà, 
ses ànsies assegurà 
dient-li: que el món veuria 
que els favors, que rebia, 
eren favors de sa mà. 

A S A N T I G N A S I D E L O Y O L A 

Tenint l'ànima a Manresa 
tan devota i recollida, 
sens sentits amb gran fermesa, 
consumit sense flaquesa, 
és mort Ignasi i té vida. 

GLOSSA ( i ) 

A que ens admirem incita 
la privança que té amb Déu 
nostre sagrat Jesuïta, 
puix que ni Moisès li féu, 
ni Pau tan llarga visita: 
Veient el mon tal estranyesa, 
diu que la naturalesa 
en eix cas no hi té què fer, 
i que això no ha pogut ser 
tenint l'ànima en Manresa. 

I contemplant que ella sola 
aquest gran favor mereix, 
i quan remontada vola, 
una gran lloa infereix 
de l'ànima de Loyola. 
Que si és així afavorida 
qualsevol, segons la mida 
del devot recolliment, 

mai n'hi hagut entre la gent 
tan devota i recollida. 

Si un alta torre tingués 
facultat de caminar, 
si oloràs, oís i veiés, 
no és possible que durar 
en sa fermesa pogués. 
Dels sensibles la vaguesa 
a enderrocar-se amb prestesa 
sens dubte l'obligaria, 
bé doncs Ignasi estaria 
sens sentits amb gran fermesa. 

Els que així el veuen estar 
donen al discurs mii voltes, 
i amb raó poden dubtar, 
sobre si han de dir-li absoltes, 
o han de aportar-li menjar. 
Està la flama amb vivesa 

(i) Aquesta glossa fou premiada en el certamen celebrat a Girona a 2 d'agost de 
IOIO, amb motiu de les festes de beatificació de Sant Ignasi. 
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quan del cos on és encesa 
tot l'humor consumit ha, 
i Ignasi (l'humor mundà 
consumit) sense flaquesa. 

Dos contraris inhumans 
el més fràgil, el més fort, 
el flac i de forces grans, 

en fi la vida i la mort 
ací es donen les mans: 
Quan tenen l'ànima unida 
al bé a què Déu la convida, 
i estant sota el mortal vel 
per el mon i per el cel 
es mort Ignasi i té vida. 

EPITAFI A LA SEPULTURA D'UN ESCOLA 

DE L'AUTOR 
E N T E R R A T SOTA LA PICA DE L 'AIGUA BENEITA 

Aci jeu un escolà 
del temple de Vallfogona, 
que dol i llàstima dona 
als bronzes que repicà: 
en els breus anys que logrà 
tan bon designi prengué, 
que de dotze que en visqué 
sis a l'Església en serví: 
i a millor vida partí, 
el qui la partí tan bé. 

Dels seus ossos el descans 
sota aquesta pica es funda, 
que li torna quan inunda 
l'aigua que hi posà amb ses mans: 
infereixen els humans 
pits, d'aquesta pedra dura 
(si amb sa limfa santa i pura 
tais oficis reconeix) 
els sufragis que mereix 
d'ells aquesta sepultura. 

C O B L E S A S A N T A B A R B A R A 

Venerada a Vallfogona, 
sigueu Patrona, 

de qut vostres llaors canta 
¡oh Bàrbara, verge i Santa! 

De viciosa i gentil planta, 
essent flor santa, 

la primera llum del dia 
veiéreu en Nicomedia: 

mes no aguanta 
vostre zel d'Idolatria 
els enganys, i els abandona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Vostra fe en Crist posada, 
fecundada 

del baptisme en font divina, 
per a fer-vos heroïna 

matisada 
amb varietat peregrina 

de virtuts es perfecciona. 
" Sigueu Patrona, etc." 

Vostra bellesa reclosa, 
no obstant gosa 

dins l'alta torra en què habita 
del tracte, que us facilita, 

com a Esposa, 
Jesucrist, que allí us visita, 
i d'amant vostre blasona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Vostre pare a tal clausura, 
presó dura, 

sols dos finestres destina: 
vostre ingeni a fer atina 

l'obertura 
tercera, amb què de la Trina 
De tat idea ens dóna. 

"Sigueu Patrona, etc." 
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và, amb un pròleg de Josep Carner; 
"Ofrena rural", de Guerau de Liost; 
i "Sàtires" del mateix Guerau de 
Liost, amb ninots d'En Xavier No
gués. 

—Ha sortit el número 11 de "La 
Revista dels Llibres" dedicada a les 
publicacions religioses. 

—Antoni Busquets i Punset prepa
ra la publicació de les obres de Bori 
i Fontesta. 

—A Santa Coloma de Farnés s'ha 
estrenat l'obreta lírica, lletra de Mos
sèn Lluís G. Pla: "El tron vacant", 
música de Mossèn Jacint Renau. 

AQUEST NuMERO 
HA PASSAT PER LA CENSURA 

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

A. PASQUAL.—C. de Gent, 304, pral. 

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

Llibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

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

Pelletería 
L E RENARD.—Corts Catalanes, 614. 

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

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 
P É R E Z 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 
L A MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

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

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

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

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

VULCANITZACIÓ DE N E U M A T I C S 
A. Hernández.—Rosselló, 199. 

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

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

C A M I S E R I A del "Liceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau, 3. 

Pianos, harmòniums: venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS A R N A U . 

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

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral. I.* 

Electricitat. - Lampares. - Motors 
Menéndez Pelayo, 103 (G.) 

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

!WP. ALTES 



S A L A P A R É S 
Establiments MARAGALL 
P.tritxol. 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

lUat. 
Fabricació pròpia 

«»-
Vendes a termes. 

Condicions especials pel 
pagament immediat. 

Eiposiei». Dejpaiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

C o r t s C a t a l a n e s , n .° 6 4 ' 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novel·la 
contemporània 

«•» 

A TOTES 
LES 

LLIBRERIES 
Preu: 

3'50 ptes. 
TRICROMIAJ-AUTOTIPlAi 

CALÇATS 

\LF0i\S  
RASPALL 

rS 
Es serveix 

bé, bo 
i a bon preu 

Portaferríssa,13 
BARCELONA 

: LLÀTZER DE TORMES el clàssic de l'humor 
demaneu-lo a totes les llibreries 

2 
Pessetes 

Rellotgeria "El Marino" 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE-
CISS1Ó Garan 
tit per 10 anys, 
i únic que du-JL 
rant els c i n c * * * 
pri mersMjti 
s ' a d o b a *•**«-
de franc en tota 
mena de espat-
Uament. 

PER ENCÀRRECS 
«JAUME ROCA 

" r d r e , 136 
ant Andreu.— 
J O S E P TO
R R U E L L A 

¡pollés, 73 
St. Martí 

**"'"àMERCE 
RIA «Bell Ca
prici», Carmel 
50, Les Corts. 

CENTRAL- I TAULER D'ADOBÍ 

Jaume Fonollosa, Canvis Vells,-: 

Bisutería fina. - BñRCELOHA 

Si els sens 
i l l s es 
cansen pot 
evitar-ho 
consultant 

ò p t i c 
profes
sional 

jjRuíz Urrea 
"Ronda Sant Antoni, 61 

«iMgai f i nnnrr*. - Entrada per l'mala. 

F À B R I Ü DE L L f l H C A H I S S t : 
la m i l l o r de la nostra terra 

TELÈFONS 
a Seu d 'ürae» . n.°12!» 
H Barce lona, n." 2023 
H Si tgea . n." 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
(Seu d'Urgell) 

file:///LF0i/S
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