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De fets de pagesos se'n conten de 
molt bons, com anirà veient el lector. 
Hi ha hagut "pagesos" (!) que han do
nat mostres d'ex-
cessiva vivesa. 

En un poble no 
molt lluny de Bar • 
celona hi havia un 
pastor molt tímid 
que s'havia criat 
entremig de va
ques i cabres i 
no havia vist mai 
més món que les 
dues o tres mun
tanyes que voltaven el poble, a les 
quals anava sempre a pasturar. Un 
dia, però, li vingué una idea sensacio
nal, que passà pel seu cap com un tro. 
Desitjava casar-se, més ben dit, es veia 
una persona com les altres i volia (?) 
casar-se amb la seguretat que tenia tot 
« necessari; això que encara no havia 
triat, ni en retrat, la futura companya. 

—Vull casar-me!...— digué un dia 
Ple de bona fe al seu amo. 

—Bé!—li respongué aquest—quel
com estranyat d'aquella insospitada 
sortida.—Que potser estàs enamorat? 

—Què diu, que si estic enmora-
tat?... No. senyor, 
no!... 

—No, home!— 
li replicà aquell— 
Vull dir si ja tens 
dóna... Si el teu 
cor ja se l'ha 
triada... 

—Ah, no, Sr., 
no! El meu cor no 
s'ha triat ningú, ni 
jo tampoc... 

—Home, doncs, com et vols casar 
si encara no tens el principal?... Sí 
encara no t'has cercat la dona?... Pri
mer l'has de buscar i quan la tinguis, 
si ella et vol, llavors us caseu com 
Déu mana. No n'has vist mai cap pel 
poble que t'agradés o que et fes la 
mitja rialleta?... 

—Que em fes la mitja rialla no. 
senyor; però com agradar-me m'agra
den totes... 



P.M&oZV-
2. - E L B O R I N O T . 

—Això no pot ésser. Només una; la 
que t'agradi més i que tu comprenguis 
que l'estimaràs sempre i que ella et 
podrà també estimar. 

—Doncs, la Marieta de cal Tonet... 
—Molt bé, home. Veig que almenys 

iens una preferència. Així m'agrades. 
Apa espavila't. Declara-t'hi... 

—I com ho haig de fer per declarar-
m'hi, com diu? 

—Això, tu mateix. Li dius, per 
exemple: Marieta, t'estimo!... Estic 
bojament enamorat de tu!... Em vols? 

—Gràcies, senyor; així ho faré. 
I partí el pastor, content de tenir un 

amo tan bonatxó que li donava bons 
consells en trànsits tan difícils com 
aquell. 

Al dia següent, que era diumenge, 
el pastor tot mudat, se n'anava a mis
sa, quan vet aquí que veu la Maneta 
de cal Tonet, acompanyada de la seva 
mare, que també anaven a l'església. 
El pastor s'hi acostà tant com pogué, 
quelcom atemorit i amb veu de con
trabaix digué a la Marieta:—Marieta, 
t'estimo!... Estic bojament enamorat 
de tu!... Em vols?... 

La mare de la Marieta, per única 
rèplica li ventà una bofetada tan fe
nomenal que li immobilitzà la boca 
per tot el dia. 

Ho contà al seu amo i aquest li di
gué: 

—Però home, que no veies que ana
va amb la seva mare? Si volies par
lar-hi tenies d'acostar-te a aquesta i 
dir-lï en un to agradable i ple de sim
patia: "Com està, senyora Dolors?... 
Fa bon dia, eh?..." i després si ella 
et corresponia, amb amabilitat podies 
afegir: "Sap que té una filla que val 
tot l'or de la terra?... Que Déu li con
servi aquesta careta tan bufona!..." 

—Molt bé, senyor, així ho faré un 
altre dia—li contestà el pastor. 

Al cap d'uns quants dies, el pastor, 
estranyat que la Marieta no es veiés 
pel poble, i desitjant-la cada dia méi, 
per fer-la la seva esposa, es persona a 

casa seva. Plovia a bots i barráis, i 
tronava esgarrifosament. 

El bon home entrà, i després de do
nar un Déu-lo-guard amb veu forta, 
adreçant-se a la mare de la Marieta, 
que estava al capçal del llit, on la noia 
jeia malalta de la verola, amb la cara 
plena de grans, digué: 

—Com està, senyora Dolors?... Fa 
bon dia, eh?... I veient que la senyo
ra Dolors se'l quedava mirant amb 
astorament, continuà: 

—Sap que té una filla que val tct 
l'or de la terra?... Que Déu li conser
vi aquesta careta tan bufona!... 

Figureu-vos la cara que hi posà 
aquella bona mare, en sentir ço qu: 
li desitjaven de la seva filla. Un ger
mà de la Marieta s'encarregà d'ate:.-
dre convenientment el visitant. D'uní 
puntada de peu partí a prendre un 
fresc bany de seient al mig del carrer. 

També ho contà al qui creia el seu 
millor conseller. 

—Mira, home—li digué el seu amu. 
—No has de fer el toix. Tenies de 
dir: "Que li desapareguin ben aviat 
aquests grans tan desastrosos" o una 
cosa per l'estil. 

—Ja ho sabré per una altra vegada 
—li contestà aquell pagès. 

A l'endemà, passant per l'era de ca; 
Tonet, veié la mare de la Marieta i 
dos germans seus que es disposaven a 
matar un porc formosíssim. El pastc:; 
creient que amb les paraules que li 
havia dit el seu amo donaria una sa
tisfacció a la seva futura sogra, que 
estava recolzada a una gran pilastra 
de blat, li digué amb to bonatxó: 

—Que li desapareguin ben aviat 
aquests grans tan desastrosos!... 

D'aquesta feta, el pastor trigà tota 
una tarda a tornar en si. 

Prou li repetí tothom que no s'acos
tés més per aquella casa; però ell e~-
tre si pensava que fins que tingués la 
Marieta hi aniria. Era tossut, i no era 
aragonès. . . 

—Però, què, dimontri, els has dit:' 
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—li preguntà l'amo en veure'l arribar 
amb aquella cara tan llastimosa. 

El pastor li contà allò succeït. 
—Però, home de Déu! Que no ho 

comprens?... Tenies de dir alguna 
cosa favorable, que els agradés... Te
nies de dir-los amb to d'admiració: 
"I quina bestiassa més grossa, se
nyora Dolors!... Que en puguin fer 
forces llonganisses!..." 

El pastor començà a veure que no 
era tan fàcil com l'hi semblava, això de 
casar-se, i estava mig convençut que 
per arribar a aquest estat tenia de re
bre molts cops; però com que se li 
havia ficat al cap la idea de maridar-
se amb la Marieta, decidí continuar 
fins a la fi, segur de triomfar, respo
nent al seu amo que se l'estava mi
rant amb to expectatiu:—Gràcies. Ja 
ho sabré per una altra vegada... 

Ara ve la grossa. 
Quatre o cinc dies després, un cop 

refet dels cops que havia rebut, tornà 
a casa el Tonet on en una habitació hi 
havia el Tonet de cos present i la 
seva esposa, la senyora Dolors, que 
plorava desconsolada als seus peus. A 
la mateixa cambra mortuòria hi havia 
també la Marieta, convalescent de la 
seva malaltia, amb els seus germans i 
altres familiars. 

El pastor entrà amb la gorra al cap, 
i sense fer cas del posat místic de tots 
els presents, s'adreçà a la senyora 
Dolors, i li digué, tot mirant el mort, 
semblava per alguna cosa que li devia 
cridar l 'atenció: —I quina bestiassa 
més grossa, senyora Dolors!... Que en 
puguin fer força llonganisses!... 

Aquesta dita donà resultats terri
bles a conseqüència dels quals encara 
ara jau, aquell pobre home, que no sa
bia el que significava voler-se casar, 
malferit i desfet completament de la 
gran pallissa que rebé. 
_ No cal dir que d'allavors ençà desis

tí completament de casar-se, perquè 
va veure clarament que avui en dia el 
traspassar de l'estat solter al de casat 

és més difícil que veure un tramvia 
d'en Foronda anar a l'hora o que a 
Barcelona hi hagi un terratrèmol... 

JOAQUIM PENINA 

(La propera setmana continuarem les 
"Facècies de pagès"). 

0 pubilla jovencaiia 
O la pubilla eixerida 
qui ara posa el porró en fresc 
sota la parra guarnida 
de pàmpols i de moresc, 

i es mira dins la galleda 
veient el desdoblament 
que a dins de l'aigua tan freda 
té el seu esguard pubescent, 

i s'alça al cap d'una estona 
per treure el porró del vi 
qui frescorós s'abandona 
dins el cristall maragdí, 

i l'aixeca ben en l'aire 
bevent un trago a pleret, 
enrogint-se al grat de l'aire 
la tebior del seu braç net 

i sa cara enfredorida 
remulla per al vi blanc, 
ens la mostra ben fornida, 
color de rosa i de sang. 

O pubilla jovençana 
qui torna a du el porró en fresc, 
dessota la verda ufana 
de pàmpols i de moresc; 

de tant mirar-se eixerida 
dins l'aigua qai és un mirall 
té la faç esblanqueïda 
i els ulls clars com el cristall. 

DOMÈNEC JUNCADELLA (1) 

(i) Del llibre "Les Albes de l'amor". 
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Model de gravats dels que exornen el llibre de N'Artur Masricra 

El dibuix és degut a la ploma del nostre estimat col·laborador E. Roig i Raventó;. 

l'home exquisit enamorat de la mar. 

Un hom evoca davant una visió com aquesta aquell passat esplendorós, ple d'oreig 

salabrós de marina. Es un passat que no volem creure que sigui passat per sempre, sino 

que, sota altres formes, tornarà un dia o altre. Les nostres platges, la nostra mar té 

massa encisos, i és plena de massa virtuts perquè restin silencioses les seves vores, per 

què hagin callat per sempre les remors amb què s'acompanyaven els nous vaixells de qui

lles justes. 

La mar com la terra, ço és els pobles, tenen moltes revingudes. Esperem que un nou 

¿ia vindrà que les nostres costes seran noves drassanes. 
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Una altra mostra dels gravats que exornen el llibre de M'Artur Masriera 

El clixé és tret del navili d'argent (segle xvn i ) de la col·lecció del Dr. Roviralta, de 

Barcelona. Per on comprendrà el lector com el Dr. Roviralta és un il·lustre i culte ciutadà, 

de gust refinat, amant de les coses belles i servador de les pairals tradicions. 
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L'Empresari i l'Autor 
(CONTE) 

El calvari dels autors novells ja se 
sap que no té fi ni compte. A Barce
lona—i suposo que a tot arreu passa 
el mateix—és més fàcil casar-se amb 
una pubilla rica que no pas estrenar 
una bona obra teatral. Potser és més 
senzill estrenar-la dolenta: així l'em
presa pot exclamar que totes les 
obres dramàtiques d'escriptors joves 
són un fracàs artístic i econòmic, es
talviant-se d'estrenar altres obres 
d'autors inèdits. 

Jo sóc autor novell—per tant, sé el 
pa dur que s'hi dóna,— i, malgrat tot, 
penso ser-ho tota la vida. Es qüestió 
de prendre-s'ho un xic a la fresca: 
que l'empresari diu que un hom torni 
al cap d'un mes, no comparèixer pel 
teatre fins al cap d'un trimestre; que 
un director respon que no li convenen 
obres en un acte, portar-li un melo
drama de set; mai no s'ha de perdre 
l'esperança; siga l'obra en un acte o 
en set, bona o dolenta, tampoc la lle
girà demà... ni mai...! 

Però, anem al gra. 
Fa anys que un capvespre vaig 

anar a veure un empresari. L'encarre
gat de l'administració em va dir que 
no sabia si hi era, que ho aniria a es
brinar a la cambra del davant. Així 
mateix ho féu. Però jo, inconscient
ment, vaig avançar dues passes. Vaig 
veure l'empresari assegut davant la 
seva taula, llegint un setmanari. I 
reculà tot seguit, automàticament. 

El meu cor saltava d'emoció. Per fi, 
després d'esperar mig any, sabria 
quelcom de la meva obra: ¡ que enca
ra no hauria estat oberta! 

L'administrador tornà amb el sem
blant trist. De seguida em pensí que 
el senyor empresari tenia feina urgent 
a llegir l'esmentat setmanari. Però es
tava completament equivocat, puix 
el dependent em digué: 

—El senyor empresari no hi és! 
Deu haver marxat no fa gaire...! 

—Quina llàstima...! — exclamí jo 
amb un dels meus posats més tímids. 

Mes, al moment vaig reaccionar. 
Vaig avançar les dues mateixes pas
ses d'abans, fins a veure la faç del 
empresari. Llavors no poguí menys 
de dir-li, tot enriolat: 

—Senyor empresari, em sap molt 
greu que vostè hagi sortit! Ja tornaré 
d'aquí una estoneta. De seguida que 
vostè arribi, esperi'm ben assentat! 
Passi-ho-bé, senyor empresari...! 

ALBERT LLOBREGAT. 

V I L A J O A N A 
Dalt d'un turó i ull fit en ses pinedes 
(perquè no tinguin cap profanament), 
"Vilajoana" s'alça gentilment, 
voltada de gençor i d'aigües fredes. 

Si la ciutat us don' tanques i cledes, 
no us darà postes d'or. sol lliure i vent; 
tampoc l'aigua que canta pel torrent, 
la frescor de les molses com les sedes. 

"Vilajoana' - és clau de Paradís: 
els rossinyols hi canten llur encís 
que dóna joia i les dolors allunya. 

Perxòi va fer aquí la seva estada, 
i hi refilà son última passada 
el rossinyol excels de Catalunya. 

JOAN BERTRAN 

Vallvidrera, 28 de maig de 1926. 
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H U M O R D ' A H I R 
—En què s'assemblen dos xicots 

que es barallen a un pi? 
—En què fan pinyes. 

* * * 

—En què s'assembla un ferro-carril 
a un pare de familia? 

—En què té obligacions. 

* * * 

—En què s'assembla una cadira a 
la mar? 

—En què té voga. 

—En què s'assembla Narvàez (1) al 
premi gran de la Loteria? 

—En què tothom el vol treure. 
(D'"Un tros de paper"). 

(1) Aquest número ha passat per 
la censura (Nota d'ara). 

H U M O R D A V U I 
ANÉCDOTA 

L'anècdota, aquesta cosa llaminera, 
tant pel q îe la gusta, com pel que la 
viu, mantes vegades ha trucat a nos
tres oïdes i ha passat davant dels nos
tres ulls, ens ha fet passar instants de
liciosos. 

Heus aquí una mostra; un altre dia 
repetirem, si al director plau. 

# # # 

La Companyia còmico-dramàtica 
catalana Lluís C.rr.t.l. (aficionats) ac
tuava per primera vegada a la veïna 
ciutat costenyà de B.d.l.n., es represen
tava "El registre de la policia", en ca
talà; l'obra agradà extraordinàriament, 
Ço que motivà que el president de la 
societat, entusiasmat en gran manera, 
exclamés en felicitar el director: 

—Molt bé, molt bé; ens han agra

dat amb deliri! el públic ha sortit molt 
content de vostès. Què li sembla si la 
vegada que tornin féssim una obra de 
caràcter, una gran obra. I si fèiem 
"El rey que rabió"! 

MARCIUS 

—Quina diferència hi ha entre un 
aviador i un fabricant de pólvora? 

—Que el primer és en l'aire amb 
perill de caure en terra; l'altre és en 
terra amb perill de volar en l'aire. 

—El meu avi és centenari. 
—El meu, molt més. 
—Com! 
—Sí; és milionari. 

(Del "C. d. P."). 

Edicions diverses 
OLIENDO A BREA (Hombres, 

naves, hechos y cosas de mar de la 

Cataluña ochocentista), per Artur 

Masriera, Editorial Políglota, Bar

celona, 1926. 

Es tracta d'un llibre ple de vivacitat, 
farcit d'anècdotes, curiós, saborosissim, que 
ens duu a reviure unes dècades de vida 
palpitant de la mar nostra. N'Artur Mas
riera, amb veritable vocació ha teixit 
aquesta garlanda de records, de coses vis
cudes, la lectura de la qual no pot ésser 
més agradosa. 

Donen-li relleu, encara, una bella munió 
de gravats (en 22 fulls especials de pa
per "couché"): una part reproduccions de 
dibuixos d'E. Roig i Raventós: els altres 
reproduccions de navilis de la magnífica 
col·lecció del Dr. Roviralta. 

Es una obra d'èxit segur. 

AMIC 
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El oportur?ísn?o imerveociopista 

Eb 0P0RTÜI1C 
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¡ Zambombazo! 
Esconderse redactores de E L OPOÍTUI IO 

con treinta mil de a caballo, se viene enci
ma d< nosotros Ponchtio I, con una furia 
Invencible, con unos agallas imposibles de 
medir (ni con metro, ni con palo-metro}. 

AhJ lo tienen Vdes. no nos habla de 
picapostes tti de pimientos en vinagre, nos 
trae la nueva sensacional de un compro
miso para nosotros los pinta-monas (del 
natural). 

£1 Pobre Capitán Sin miedo, se ve otra 
vez, victima del filo de su espada, que pin
cha (fuerte y bien pinchado) por qne al de
cir que siendo desfacedor de entuertos, no 
ha querido alegar que fuera un tuerto que 
solo ve por un ofo. 

El Coplíén Sin miedo, ve por los dos 
ba|o la amenaza del Rey su señor, el Capi
tón pavoroso, rectifica, y vamos que ver
daderamente hay señores que les gusta la 
boa* lina hasta en conserva, y que haciendo 
de confesor, Impone ona penitencia impró 
pla. Indigna de ser cumplida por todos 
conceptos. Todo se arregla con una ple
garte..... 

[Vamos Capitán, Fresco como'el de 
Coyal 

D. PBLBLB-

El amor a la tumba 

canta el paiarllli. haciendo alegre otan* 
perfer con su ti .no armonioso, el fr«;q. 
agradable mueve, las hoias de avariasc 
lorinea que pueblan los árboles gigen" 
hoias que caen, cubriendo el suelo .; 
alfombra con todos las bellezas de saa 
a terciopelado 

Subyugado p>ir las bellezas de .: 
aurora, senli en mi. algo que me tino 
yo. aquel yo que crclme ser. imagine ir. 

Gra una bella mariana, fresco el ambiente 
y perfumado, el cielo alfombrado por límpida 
capa azulada, una claridad prematura apare
cía allá, donde la colina pereda tocar el cielo. 
los rayos solares calan sobre toa cúpulas de los 
«diarios; «1 caler atacador de aque I los f u Igore a, 

Mi . crlbla.. 
•i fc k 

y sin embargo parecía partir da la ai 
boquila de una adorable ninfa. 

Entreabiúse el ramaje, y apareció .. 
cantadora niña, oíos azules eran tul 
rostro fino de perfiles bellos, su boci 
cual aquella mañanita y aus cabellos d 
aobre los cuales se «fletaba un raye 
fugas... que arrabesabo la poblada arto 
en una de sus manos apretaba un 
violetas, la primera quízse. y la h> 
me sorprendió como yo Is sorprenc: 
su corita lomóse rolecuat stelbeser Í 
fuese pecado, avanzó hacia mi. y esa 
gracia alargóme aquella mano, la esfc 
luego sentados (unios ella hablaba i 
cribia... aquel romance amoroso ps • 

DiOme un ramo de viólelas y yo 
un ósculo en aquellos Floreclllas KM 

Y como aquel despertar pasare; 
llego un dio en que no vino... yo preí 
marchaba- ente mi pasaba la carroza 
nada, coja blanca, caballos blancos 

Seguí el entierro... y ya en la ettr e 
sión de los nuestros er destapo la ea -
aquellos cabellos rubios, aquello* 
color de eieio y me estremecí. irrnn 
Itos. eran su? ojos! ¡Era elle! 

La bese" en la frente, y sobre • 
cayeron aus violetas, oqueiloa er ; 
sitO Ŝ S '"•esos y yo los míos... 

y cavaron lo fosa, y senli hu-s-
aits oíos, como el roclo del ole" ta l 

Tamany: 38*5 X 275- — Any ic-17. — 
Impremta de Vda. i fills de Pagès. 

Tamany: 31*5 X 2 I V — Any 1917. — 
Impremta «Joventut». 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., 
El Duende. — Tamany de 38'5 X 

27'5. Setmanari aparegut a Lleida a 
primeries de l'any 1917. Consta cor
rentment de vuit pàgines. Fundador i 
propietari: Josep M. Alvarez Pallas. 
En les seves pàgines es tracten afers 
d'interès local. També tracta d'aspec
tes generals. El seu caràcter general 
és anodí, té alguns caires jocosos i de 
sàtira. Començà la publicació sota ia 
direcció de Samuel Marín. A partir 
del número 20 (9 de juny) n'és director 
Josep M. Bernacho. Preus: un trimes

tre, 1 pesseta; número solt 5 cèntim?. 
Impremta Tipografia i Llibreria de 
Vda. i fills de Pagès, Lleida. 

El Oportuno.—Tamany de 31'5 X 
21'5. Periòdic setmanal, que començà 
a publicar-se a Lleida a primers ce 
maig de 1917. Sortia els dissabtes. 
Consta normalment de vuit pàgines. 
Té un caràcter de bromista i conrea si 
safaretx ciutadà, en especial el feme
ní. Val 5 cèntims el número. Imprem
ta Joventut, Alcalde Mestre 1 Blonde;. 
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LÉRIDA SOCIAL Y AGRARIA 
ÓROA-TO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

CATÓLICO • AGRARIA DE LÉRIDA 
FEDERACIÓN 

Nueva JUNTA DIRECTIVA de la Federación de Lérida 
n o m b r a d a p o r a c l a m a c i ó n e n J u n t a g e n e r a l 

Presidente . . Don tyariano de Tjomar. 

Vice-presidente. " Jaime Reñé Santamaría 

Tesorero. . . " Domingo de Gomar. 

Vice-tesorero . " Antonio Torné Anglès. 

Contador. . . " Francisco Romans. 

Vice-contador . " José Riera. 

Abogado asesor " Modesto Reílé Melcior. 

Secretario . . " Vicente del Castillo. 

Vice-secretario . (Lo nombrará la Directiva). 

Consiliario . . Don Joaquín Bertolin, Canónigo, designado por el 

Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 

Sección S O C Í A I descendientes del odio y la lucha. ¿Donde 
tsia Id n\i de «Me nul? Faia nosotros los 

¡A trabajar tocan... católicos es cosa harto conocida, pues tanta 

Hay que trabajar por el mejoramiento 
de IB sociedad hasta conseguir que ella sa
tisfaga las justas aspiraciones de todos los 
hombres, tanto cuanto permita la natural 
imperfección de las cosas humanas, satis
facción que hoy no presta: la humanidad se 
agita intranquila y desasosegada, como en
fermo a qmen la calentura priva de quietud 
y descanso, intranquilidad y desasosiego 
que hace lleguen a tratarse los hombres, 
más bien que como hermanos, como encar
rillados enemigos, más que como hijos de 
un Dios de paz y de amor, cual si fueran 

imada sobre esta cuestión por 
la Iglesia, soberan» maestra de ¡a verdad, 
centinela avanzado de la civilización y guar
dián fidelísimo del bien de los pueblos y na
ciones, que aún los más miopes pueden ver 
el origen y causa de tanto malestar 

Un todo armónico, cual es la sociedad, 
que es un simple aglomerado de piezas 
cualesquiera, es la resultante de «deferir 
nadas' piezas de una manera «debida- di 
puestas entre si, y, cuando eJ todo es din. 
mico, impulsadas por el movimiento «reque 
ndo" por el fin, que a! todo está de 
mano prefijado. 

• a i 

TASCA 
«ti Cntn (t kmfciB m can i * riifctm u Ucft i a pnuu. 

Jkny I I . - Nombr* » I L L E I D A f«br«r 4 * 1923 

TASCA 

mercantil de Ll 

AqneaJ Ceas de la Dependencia u fo 
formarA ti tepe deis depeodenis ssaoclais. • 
téti d*ompllr. Seguidament es conítccionars 
irgtr. assoclal, a base de Fulle* col kclives 1 
facilllar (la dependents aoaoctala 

I Ssolmcni ta completara caí ceas vn¡ 
ht rtsvol cap adherir 

i comença» ona tasca tt reorganttiacld, btn h 
nidada amb la forraeció d'un Cana general d 

IP portad* amb perftccW. pero out • ! 
cetssariea loclliía 

te ".' d 

dini i l [re valí en iris cispts D i primer i 
ttfns IndMduals qut'la propis interessí 
lata o establiments de cjmtrc tn leí qu 
Ita d a d » tompleriH I tía snlecedtnli <¡i 

i» qut pertanyin a cast» tn les out ti C 

i n d asscclsis s'uiültisri p.lt t i t i l o • 

deradd dt Dependents dt Catalunya, tola • 
nurcl i la confecció del Cena, • qua! etecte t i nomtnad. 
«as de l ia tàntals federades. 

Aqueala lasca noatra dt la cooftectó de! Ctns. • 
ri», esscrt t i pnat de partida D<r s 'ola la successiva a 

Parlonaitieni en aquesta tases, el Concell pcria'l pr< 
porsclo I d acord amb la Pederacto. a robgeclt 
atienes als companya qui bo neceaolllD-

Apetí dsixd. del curset crtnstnyámenla fàctic 

a, son lamM tía proponía principad 
D b companya got bao cotral dt 1 

lata dea meitor* desigs peí e secón 

del Concall 
in principi a formar part í 
H cía plànols del Corcel: 
omanen del Ctnceil «nlti 
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APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 

Lérida Social y Agraria.—Tamany 
de 32'5 X 22*5. Organ oficial de la Fe
derado catòlico-agrària de Lleida. Pu
blicació mensual; el seu primer núme
ro fou el corresponent al mes de juliol 
de l'any 1920. Consta normalment de 
8 pagines. No duu nota de preus el 
número que tenim a la vista. Imprem
ta Mariana, c. de l'Acadèmia, 15 i 17, 
Lleida. 

Tasca.—Tamany de 277 X 21'7. 
Butlletí mensual del Centre de Depen

dents del Comerç i de la Indústria de 
Lleida i sa provincia. Consta normal
ment de 8 pagines de text, més 8 de 
cobertes i anuncis, en paper de color. 
Començà a sortir pel mes de juny de 
l'any 1922. El contingut d'aquesta pu
blicació és de caràcter professional, 
dóna compte de la tasca que realitza 
l'esmentat Centre. Es de circulació en-
tie els socis. En el número que tenim a 
la vista no consten notes de preus. 
Impremta Joventut, c. Blondel, 7,. 
Lleida. 
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l l ibres & l letres 
SANT JORDI, PATRÓ DE 

CATALUNYA, per Ramon 
d'Alòs-Moner, "Col·lecció Sant 
Jordi", vol. I, Barcelona, 1926. 

Saludem d'antuvi l'aparició d'aques
ta novella biblioteca, i de molt bon cor 
li desitgem força vida. 

En Ramon d'Alòs ha fet una aplega 
de documents relatius a Sant Jordi, 
que no dubten a dir que constitueix 
un llibret molt estimable i altament 
suggestiu. A qui de nosaltres pot no 
interessar tot allò que a Sant Jordi es 
refereix? Doncs si així és, el llibre 
que obre la col·lecció del Sant és lla
miner com ell sol i la seva lectura no 
dubtem que ha d'ésser molt delitosa 
per a tothom. 

MONOGRAFIES MEDIQUES 

Quan el bon vent bufa, en confien 
totes les veles. Així s'esdevé avui en
tre nosaltres. Heus aquí una novella 
manifestació dins la nostra bibliogra
fia que se'ns ofereix amb la sèrie de 
"Monografies mèdiques", de les quals 
acaba de sortir la primera. Aquell de
fecte que havien, assenyalat algunes 
vegades, defecte relatiu, en què es 
trobava la producció científica ací, de 
mica en mica és minvat, i no dubtem 
que ben prompte serà superat i es 
posarà al nivell que li correspon. 

Aquesta monografia té l'avantatge 
de la seva concisió i la seva claredat; 
es troba el seu contingut exposat en 
forma que pugui servir en certa mane
ra també als profans. 

ANALECTA SACRA TAR-
RACONENSIA, MCMXXVI, 
Biblioteca Balmes, Barcelona, 
1926. 

Quan un llibre com aquest cau a les 
vostres mans, un respecte ple d'admi
ració us envaeix: teniu davant vostre 
l'obra d'uns savis que us tracten una 
pila de qüestions d'aquells que fan in
teressar vers les nostres coses els ho
mes més il·lustrats de tot arreu. Els 
"Analecta Sacra Tarraconensia" són 
una obra poliglota, de col·laboracions 
internacionals, formant un volum gros 
que us dóna lectura per molts dies. Ei 
seu contingut, d'ordre filosòfic, teolò
gic i escripturístic, és situat més enllà 
del camp de les nostres recensions 
usuals, cau fora de l'abast dels nostres 
superficials comentaris; ens limitaren 
a donar la notícia de la seva publica
ció i a felicitar-nos que obres així es 
produeixin entre nosaltres, i ja no són 
una "rara avis" ans se'ns donen amb 
un cert aire, ja, de cosa normal. 

LES HORES L L I U R E S 
(NARRACIONS), per J. Frei
xas i Freixas. Editorial Poli
glota, Barcelona, 1926. 

Les narracions belles i acolorides 
que formen aquest bell llibre són un 
contrast en front de dues produccions, 
encara recents, que en el nostre camp 
literari han aixecat gran polseguera, 
sobretot l'una. Segurament no fou l'à
nim de l'autor de "Les hores lliures" 
establir aquest contrast, car a ben se
gur que abans que les esmentades 
produccions fossin conegudes, ell ja 
devia haver elaborat mentalment i 
potser executat i tot els seus escrits. 
Però ara, un cop produït el fet, ell ma-
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teix s'hi refereix. I en efecte, el llibre 
que no vol ésser una contraprotesta, 
és tanmateix un bell exemplar de rè
plica. L'autor, amb una finor sentimen
tal (delicada estampa de colors) ens 
posa davant els ulls un seguit de ti
pus, que es fan amables per la genero
sitat, per la bonesa d'ànima, pels tre
sors que llur conducta ens relleva: es 
tracta, en suma, d'una literatura 
"exemplar" (no pas una literatura 
"blanca", disfressa, gairebé sempre, 
amb aquest mot, de literatura xavacana 
i insubstancial, eròtica vergonyant). 
J. Freixas i Freixas, metge dels de 
nom més gloriós i just, dels de més 
consistència científica i professional 
amb les més esclatans condicions de 
"sacerdoci", ens dóna les seves figu
res dins l'ambient mèdic. Per això, so
vint, trobem passatges d'un al·licient 
instructiu no pas menyspreable. Es 
una doble vàlua. 

DULCÍS AMICITIA, pel ca-
. .nonge Jaume Colleu, "Bibliote

ca d'Autors Vigatans", Vich, 
1926. 

Es amb molt de goig que saludem 
l'aparició d'un llibre com aquest, tan 
viu. Viu, que no pot ésser-ne més; és 
un recull de l'epistolari adreçat pel 
bisbe de Vich, de santa i gloriosa me
mòria, Doctor Torras i Bages, a l'emi
nent canonge Mossèn Jaume Collell. 
El canonge Collell les ha juntades 
amorosament en un llibre, on ha posa. 
un.prefaci ple de sentit i d'estil, d'a
quell estil que caracteritza la ploma 
forta de Taimado'- de tantes i tan be
lles campanyes. Es un llibre suculent, 
i voldríem que tingués bé d'imitadors. 

LES ALBES DE L'AMOR, 
poesies de Domènec Juncade-
lla, Barcelona, 1926. 

La poesia que ens ofereix aquest 
autor és una poesia de vidre, sonora 
i ^clara, transparent, amb «Una transpa
rència verament d'albada, sense do

bles jocs, sense ironies, diríem sense 
fons, perquè tot sembla a flor d'aigua. 
Ací l'art serveix encara per fer ressal
tar la tremolor dels sentiments, els 
encants de la joventut meravellada de 
la seva pròpia jovenesa, on tot és com 
a nou. 

La mateixa vida s'encarregarà de 
donar més consistència a les realitza
cions poètiques de l'escriptor; no el 
volguem apressar, deixem-lo fruir del 
seu embadaliment; que s'abandoni 
sense rezels a la tendror de l'alba, i 
que moduli els seus oh, admiratius, en 
cadències líquides com gotes de rosa
da. 

EL SANTÍSSIM NOM DE 
JESÚS, de Sant Bernardí de 
Siena, traducció del P. Eugeni 
de la Bisbal, O. M. Cap., amb 
un pròleg del P. Antoni M. de 
Barcelona, del mateix Orde; 
Editorial Franciscana, Barcelo
na, Imp. Altés, 1926. 

La literatura de Sant Bernardí de 
Siena és una literatura finíssima, clàs
sica, sobretot dins el ram de l'ascèti
ca. Llegir-lo equival a sentir-se atret 
per una influència que un se sent pes-
sigollejar en el més profund de l'és
ser, com una coia que no s'acaba ben 
bé de comprendre, com un efluvi di
ví. Portar al català obres d'aquesta llei 
és sens dubte, a part l'aspecte cristià 
del seu contingut i de la seva forma
ció, una aportació a l'enriquiment de 
la nostra literatura en matisos. 

LA CORTESIA CRISTIA
NA, extret de la "Vida devota" 
de Sant Francesc de Sales, per 
Josep M. Capdevila, "Col·lec
ció Sant Jordi", (Vol. II). Bar
celona, 1926. 

No som, generalment parlant, dels 
pobles on menys s'hagi de predicar la 
cortesia, la finor de tracte; massa ve
gades hom fa de la brusquedat una 
qualitat que no té res a veure ni amb 
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la virtut, ni amb el bon ésser, ni amb 
la fermesa de caràcter, ni amb la sin
ceritat: és una minva de caràcter i de 
virtut, una disfressa de fermesa i una 
sinceritat que es confon amb grolleria; 
dolenta sinceritat. "La cortesia cris
tiana", ben llegida i assimilada, sobre
tot això: assimilada fóra un antídot 
preat contra el rusticisme i les mane
res fortes conreades com a qualitat de 
raça {!). Josep M. Capdevila ha estat 
molt encertat en la tria. 

RAMON TURRO (IV de 
"Quaderns Blaus"), per Lean-
dre Cervera, Llibreria Catalò-
nia, Barcelona, 1926. 

Com les novelles més apassionants 
són apassionants aquests "quaderns 
blaus", perquè són la novel·la de l'ho
me real, d'aquell que tenim entre nos
altres, que coneixem, que hem tractat, 
que hem vist passar pel carrer, com 
un de tants, i és una personalitat. Això 
que en diem "la gent" té un gust que 
sembla innat—quan es presenta amb 
certs caires és la "xafarderia"—per 
saber el que fa l'altra gent, i més quan 
es tracta de tipus d'alguna significa
ció especial. Aquest gust per l'anècdo
ta, educat i refinat, pot tenir les seves 
influències estimulants i educatives i 
tot. No és banal, doncs, la literatura 
d'anècdota. 

Ramon Turró, ara malauradament i 
tan perillosament malalt, és "vist" en 
aquest volum amb tota la rica abundor 
de la seva vida, llarga vida de treball, 
d'investigacions i d'humanitats. 

C O N J U G A C I Ó DELS 
V E R B S CATALANS, per 
Pompeu Fabra; Col·lecció Po
pular Barcino, Barcelona, 1926. 

Un altre pas més vers la divulgació 
del bon escriure, que encara tanta de 
falta fa, puix que no són rars els man
caments que àdhuc per part d'escrip
tors, i no d'insignificant categoria, es 
cometen. Diríem que aquesta tasca és 

una tasca de croada, que requereix de 
tothom la més franca simpatia i el 
major entusiasme. Però cal que no ens 
aturem aquí: hem de traduir en fets 
aquesta simpatia, no hem de deixar 
passar una ocasió sense esforçar-nos a 
millorar la nostra escriptura, com tam
bé la manera de parlar, a desgrat de la 
violència que calgui i per damunt de 
les rialletes i de les "protestes" que 
encara sovint l'esforç a la millora sus
cita en mantes persones, pobres! 
Aquest llibret d'En Fabra és utilís-
sim. 

LA Q Ü E S T I Ó D E L S 
LLOCS SANTS, per Josep Pi
joan, S. ]., Foment de Pietat 
Catalana, Barcelona, 1926. 

Tot fa preveure que els "llocs 
sants" constituiran sempre una "qües
tió" i una qüestió "actual", per la 
molta substància, inexhaurible, que c 
fet comporta, perquè en ell conver
geixen els més grans corrents de la hu
manitat. El P. Josep Pijoan amb la 
traducció d'aquests treballs apareguts 
en revistes angleses—reproduïts en al
tres revistes d'altres països—palesa a 
bastament el que diem. Es tracta con: 
d'una monografia interessant, a volte-
amb caires dramàtics. La seva lectu
ra ha de colpir els fervorosos i àdhu; 
els qui no ho són tant. 

SEVERAL. 

—La novella "Josafat", de Pruder-
ci Bertrana serà aviat publicada tra
duïda a l'italià. 

La mateixa novel·la ha estat traduï
da a l'alemany. Ha passat una cosa 
estranya: la novel·la en alemany (tra
duïda, segons diu el llibre per Eberart 
Vogel) consta original d'un tal P°n 

i Pagès. 
—El "Mercure de France" s'ocupa 

de la col·lecció "Els nostres Clàssics 
i de "La vida a contrallum", poesies 
de Mateu Janés i Duran. 

—"Sfinge"^ revista italiana, s'ocupa 
de Joan Alcover. 
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Una creu en pedra dura 
s'apresura 

vostra mà a deixar impresa; 
en vista del tal empresa 

la ternura 
de vostre amor més encesa 
celestials himnes entona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Si algun ídol se us presenta, 
tal s'augmenta 

la fe, que en zel vos abrasa; 
que als ídols de vostra casa, 

no contenta 
d'escupir-los, els arrasa, 
i a Jesús així pregona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

L'inic pare a la ira cega 
tot s'entrega; 

quan veu vostra fe zelosa 
per Jesús, que a ésser esposa 

d'altre es nega, 
son punyal mort horrorosa 
destina a vostra persona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

A l'instant s'obrí una penya, 
i us ensenya 

vostre Espòs rara acollida, 
on es guarda vostra vida: 

mes s'empenya 
el pare, que ser-ho oblida 
i en sa ràbia més s'encona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Quan saió en sa ira extranya 
molt s'afanya, 

us sacut, arrastra, aterra, 
amb feres mans vos aferra, 

i les banya 
«n sang que rega la terra, 
pels cops que sobre cops dóna. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Al Prefecte en fi us presenta, 
per si us tenta 
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amb promeses i blanura; 
mes advertint que és locura 

el que intenta, 
de vostre cos la ternura 
als durs saions abandona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Ells, qual bèsties carniceres, 
mil maneres, 

de torturar-vos destinen, 
amb foc i quantes atinen 

penes feres 
vostra constància examinen, 
que amb tais laures es corona. 

"Sigueu Patrona, etc." 

Essent tota vos una plaga " 
us alhaga 

Jesús, us cura i conforta: 
mes com per açò no es reporta, 

ni s'apaga 
l'odi ardent, que el jutge aborta, 
nous llorers us proporcionen. 

Sigueu Patrona, etc." 

Els malvats, que us sacrifiquen, 
us dupliquen 

els turments amb lligadures, 
us desgarren les juntures, 

i us apliquen 
planxes roents i punxes dures: 
com la història fidel menciona. 

Sigueu Patrona, etc." 

Vostre pare veu cansada 
la ira osada, 

que els castos pits us arrenca: 
quan als saions força manca. 

sa ma irada 
us obre el cel porta franca; 
puix màrtir us fa i corona. 

Sigueu Pati ona, etc." 

Al Prefecte injust alcança 
la venjança 

que s'atragué el parricida, 
puix els trenca un llamp la vida 

que Déu llança; 



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

es lamenta el cel i us crida, 
quan en la vostra mort trona. 

Sigueu Patrona, etc." 

Vailfogo'na, que us implora 
protectora, 

sigui baix vostra esmerada 
gràcia i poder amparada, 

puix deutora 
al cel i a vós obligada, 
vostres portents pregona. 

Sigueu Patrona, etc." 

Mostreu's al ser reclamada 
advocada; 

de pedra que els camps arruina, 
de llamps i de repentina 

mort sobtada 
guardeu-nos; puix mà divina 
amb tais gràcies ens abona. 

Sigueu Patrona, etc." 

Venerada a Vallfogona, 
sigueu Patrona, 

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

A L E S A N G U N I E S D E S A N T J O S E P 
, AVANS DE SER-LI REVELAT EL MISTERI DE LA ENCARNACIÓ 

AL·LEGORIA 

Un nu massís, entre humana 
De cedre i divina fusta, 
Fa que Josep es disgusta, 
Puix no hi pren aixa ni plana: 
Treballa, mes no de gana; 

Deixar-ho tot determina; 
Però quan pren la barrina, 
Perquè no hi pren, pren la serra; 
I l'Angel li diu: No-s-erra, 
Josep, fusta tan divina. 

ÚLTIM CANT DEL AUTOR EN LA SEVA AGONIA 

Des d'eix cadafal incògnit, 
en què condemnat a mort, 
de la inexorable Parca 
espero el terrible cop. 

Des d'ací, Senyor, intento 
tirar-vos fletxes d'amor, 
si bé la mà poc versada 
tem no encertar-vos el cor. 

No em reca, Senyor, la vida, 
perquè l'espero millor: 
l on és per estimular-me 
la memòria de la mort? 

i Oh, si imitant els sants màrtirs 
fos ara jo tan ditxós, 
que donés a un tirà la vida 
per exaltar vostre nom! 

Ni la joventut florida 
que goso, tampoc em dol; 

no obstant que és flor que s'esfulla 
a penes surt del botó. 

No em dolen les conveniències, 
ni els càrrecs, ni els honors, 
que al fi d'aquesta comèdia 
ja se'n despulla tothom. 

No em dol l'aplauso, les glòries, 
la pompa, ni l'esplendor; 
perquè en fum esta vil flama 
últimament es resol. 

I quants deleites i gustos 
em dóna a gosar el món, 
ma voluntat els desprecia, 
i els renuncia de bon cor. 

Sols sento les vils ofenses 
que he comès contra de Vós, 
atropellant ma arrogància 
consells, preceptes i vots. 
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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 

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 
Trajes a plassos i al comptat 

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral. 1.* 

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

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



SALA P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Pttritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

ÉÜem 
F a b r i c a c i ó pròpia 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eipositiii. Despaili 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 .° 643 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

í 

Novel·la 
contemporània 

«•• 

A TOTES 
LES 

LLIBRERIES 

Preu: 
3'50 ptes. 

TR I CROMI A J~ AUTOTIPI AS 

CALÇATS 

ALFONS 
RASPAU 

o 
Es serveix 

bé, bo 
i a bon preu 

1,13 
BARCELONÍ 

1 LLÀTZER DE TOMES el clàssic de l'humor 2 
demaneu-lo a totes les llibreries Pessetes 

Rellotgeria "El Marino" 
EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PR 
ClSSlÓ.Oarai 
tit per 10 
i únic qne 
rant els ei 
p r i m 
s ' a d o 
de frariS^^^^ 
mena de espat 
Uament. 

PER ENCARREGS: 
JAUME ROCA, 
O r d r e , 1 3 6 , 
Sant Andreu.— 

J O S E P TO
RRUELLA, 
Pipollés, 73, 

St. Marti. 
MERCE-

«Bell Ca
prici», Carmel, 
50, Les Corts. 

CENTRAL 

Jaume Fonollosa. Canvis Vells, 

Bisutería fina. - BARCELONA 

11 
TALLER D'ADOBS:.»£X?#V r> 

*§K J . R u í Z 

Si els seus 
u l l s e 
cansen pol 

I evitar-tio 
consultar. 
l ' o p t i 

I siona 

Urrea 
Sant Antoni, bí 

fi Bunrra. - Eatradi pw I - H H I I 

m i l C I OE LLBHGAHiSSES 
a mi l lo r de la nostra terra 

TBLBPONS 
a Seu d'Uraell, n.°l** 
H Barce lona , n.° 2023 
a S i t u e s , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quinales i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
(Seu d'Urgeíl) 
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