
20 eitts. 
ANY V. N . ° 1 7 5 3 1 MA.RÇ I 9 2 7 

PREU DE SUBSCRIPCIÓ: 2 ' 5 o PTES. TRIMESTRE 

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

£*»„ 

L'aguait de l'hipopòtam. 

Fotografia original del llibre «Caceres a l'Àfrica Tropical», 

de Nicolau M.' Rubió i Tuduri. 



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

P A R A U L E S COMMOVEDORES 
Del darrer número suara publicat 

de "Bolletí del Diccionari de la Llen
gua Catalana" (octubre-desembre de 
1926) extraiem aquesta interessantís-
sima revelació que fa referència a An
toni Alcover, i que ell mateix signa; 
per tant la cosa podem creure que és 
ben autèntica. Ara llegiu: 

"LA NOSTRA DARRERA ANA
DA A BARCELONA. — Sabent que 
Sa Reyal Magestat l'Alt N'Anfós XIII 
Rey d'Espanya, ab sos Exms. Srs. Mi
nistres havia d'anar a Balrcejona dins 
l'octubre y estarhi dies, resolguérem 
espitxarmoshi per bé de l'Obrà del 
Diccionari Català-Valencià-Balear, rïj 
arribàrem dia 15, el mateix dia d'arri-
barhi S. R. M. ab l'Excm. Sr. Marqués 
d'Estella, President de Ministres. 

"Dia 18 demanàrem per via de 
l'Exm. Sr. Majordom Major del Pa
lau Reyal, Audiència particular de S. 
R. M. y rebérem per contesta que S. 
R. M. tendria molt de gust de rebre'ns, 
si concedia Audiències. 

"AUDIENCIA DE L ' E X M . SR. 
MINISTRE DTNSTRUCCIO PUBLI 
CA.—El dia 23 ens rebé S. E. en el 
Rectorat de l'Universitat Literària. 
Ens feu S. E. algunes observacions so
bre el pla de la nostra obra. Nosaltres 
li contestàrem lo millor que sabérem, 
y S. E. acabà per dirmos que faria lo 
possible a favor de la nostra obra, 
fent un viu elogi de la nostra persona 
que no hem de retreure per allò de 
laus in ore proprio vilescit. Sortirem 
de l'Audiència de l'Exm. Sr. Ministre 
de Instrucció Pública, agraidíssims. 

"AUDIENCIA DE S. M. EL REY. 
—Dia 25 hora baixa rebérem avís de 

l'Exm. Sr. Majordom del Palau Reyal, 
que S. R. M. me rebria en Audiència 
privada a les dotze de lo endemà (dia 
26). 

"Era la mateixa hora que havia 
d'ésser a la Capitania General per 
conseguir Audiència del Exm. Sr. Pre
sident de Ministres. 

"Naturalment deixí aquesta per la 
de S. R. M. ab l'idea de, en sortir del 
Rey, anar cap dret a l'Exm. Sr Mar
quès d'Estella. 

A les onze y tres quarts me present 
an el Reyal Palau de Pedralbes, ex-
hibesch l'avís de l'Exm. Sr. Maior-
dom Major, me fan passar per una 
partida de sales, si una bona l'altra 
millor, fins que dins una molt gran 
rrie diuen que sega y esper que l'Aju-
danfde S. R. M. me cridi. 

Estava vertaderament emocionat de 
veure 'má les portes de la Reyal Cam
bra, a puÉk, d'haverme de presentar 
davant la Magestat Reyal, que en lo 
civil no té par% damunt Ella més que 
Déu. ¿Com me rebria el Rey? ¿Què 
'm diria? ¿Què no'm diria? Feya prop 
de set anys y mitx que me rebé per 
primera vegada an el Palau d'Orient; 
y ¡son passades tantes de coses de 
llavò ensà! 

Tot això me feya cloquetjar el cap 
de mala manera. 

Tan bon punt l'Ajudant de S. R. M. 
me crida. La Reyal Cambra era uber-
ta, y me digué que hi entras. Me pos 
an el llindar, mir per endins y me 
veig S. R. M. dret devora una taula, 
prenent notes. El Rey sent les meues 
petjades temoregues, se gira de cap a 
mi, y ab la rialla a la boca, m'etziba 
aquesta:—¡Hola P. Alcover! ¿Cómo 
està NUESTRO Diccionario? Tal sor
tida me deixà sense polsos. Jo no l'es-



Una vista del Palau Reial de Pedralbes, on s'escaigué l'entrevista que narra el mateix protagonista 
Mossèn Alcover, no-acadèmic. • 
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peraba. Duya preparat un discurset, 
que ja no venia a lloch davant aque-
11 e s significatives, magnànimes y 
agraidores paraules de S. R. M.: ¿ Có
mo està NUESTRO Diccionario? Ja 
no'm poria dir paraules que me fe-
rissen el cor més de pie. ¡De manera 
que el Rey té per seu lo Diccionari! 
¡No el mira com una cosa estranya a 
Eli, sino com una cosa seua: NUES
TRO Diccionario! 

L'alegria y la gaubansa que m'in-
vadiren davant tan extraordinaria ma
nifestació d'afecte a l'Obra de tota la 
meva vida, casi no'm deixaven obrir 
boca. Fent un esfors suprem per se
renarme, doní a S. R. M. conte suma
ri de la nostra tasca lexicográfica, de 
lo que hi havíem fet, de lo que feym 
y de lo que contam fer, si Deu y Sa 
R. M. ens ajuden. Me demanà el Rey 
an-e quina modalidat de la llengua 
donava el Diccionari la preferència. 
Li contestí que estava consagrat a to
tes les modalitats que presenta la 
Llengua a Catalunya, an el Reyalme 
de València y a les Balears; llengua 
que no la mos dugueren de Provensa 
ni del Llemosí ni de cap altra regió 
francesa, sino que se formà del llatí 
que's parlava entre el sigle VII y VIII 
a les regions orientals d'Espanya, y 
que's congrià an el mateix temps dins 
Catalunya, dins el Reyalme de Va
lència y a les Balears, y que ja la par-
laven aqueixes dues regions sigles 
abans de que les conquistas el gran 
Rey En Jaume I, com ho proven apo-
dicticament els Repartiments de Ma
llorca y de València que hi feu el gran 
Conquistador tot d'una de la seua 
conquista. Per lo qual pertocava 
anomenar aquest idioma Espanyol 
Oriental, com el castellà-lleonés-astu-
riq-aragonés-andalús s ' hauria d ' a-
nomenar Espanyol central, y el ga-

laych-portugués dirse Espanyol occi
dental. El Rey m'escoltava ab visible 
y expressiva complacencia; y a les 
hores me demana:—¿ Y cuántas letras 
tienen Vds. del Diccionario? Li con
test que les tenim totes, puys hem 
aplegades passat de 3.000.000 de cè
dules lexicogràfiques, ordenades per 
rigurós orde alfabètich, y milenars de 
dibuixos a la ploma, de plantes, insec
tes, peixos, aucells, animals de la ter
ra y eynes y instruments de totes les 
indústries mecàniques; y li dich que, 
en venir Ell a Mallorca, ens honraria 
extraordinàriament si volgués visitar 
tot aquest inmens cabal lexicogràfich. 
—Lo haré con mucho gusto, respon 
S. R. M.—Aquí li dich que, si m'ho 
permetia, li mostraria el Prospecte y 
les vuyt planes de mostra de lo que 
ha d'ésser el Diccionari, estampat tot 
a l'imprenta que hem adquirida per 
estamparhi la nostra Obra, lo mateix 
que el primer full de la Introducció. 
Me diu S. R. M. que le hi mostri tot. 
M'ho trech y le hi entrech; y ja és 
partit a mirars'ho plana per plana. Me 
demana si allò està en la llengua de 
Catalunya o de Mallorca. Li responch 
que està en la que's parla a Catalu
nya, Reyalme de València y Balears, 
tal com s'hi parla fa sigles.—De mo
do, diu Ell, que no està en la lengua 
que dicen haber inventado aquí hace 
poco?—No, Señor, responch jo: està 
en la lengua que hablamos vulgarmen
te catalanes, valencianos y baleares. 
Llavò se posà S. R. M. a mirarse les 
vuyt planes de mostra. Li criden l'a
tenció els gravats; los se mira d'en un 
en un y jo los hi esplich, y Ell en fa 
grans elogis y diu que están molt bé 
y que servirán ferm per donar una 
idea claríssima de les coses que les 
paraules del Diccionari denominen. Li 
dich que totes duen la corresponden-



E L B O R I N O T . - 5. 

cia castellana per que els de fora de 
Catalunya, València y Balears ho pu-
guen entendre. Li agradà ferm tal 
idea. Se fixa Ell en la paraula caste
llana que en cada article explica la 
paraula nostra, y acaba per dir:—Es
to va a resultar sumamente interesante 
e instructivo. Jo li dich que, en estar 
publicat tal Diccionari, estic segur que 
tots els Mestres d'Escola d'Espanya 
el voldran per que els minyons, dei
xebles seus, vegen dibuixades les co
ses materials que els altres Dicciona
ris descriuen just ab paraules, que re
sulten deficients per donar una idea 
clara de dites coses. S. R. M. se mos
tra conforme. Aquí li dich que he vist 
l'Exm. Sr. Ministre d'Instrucció Pú
blica y que parlàrem del Diccionari, 
explicant-li certs extrems del pla que 
hi seguíem y que S. E. acabà per dir-
me que faria tot lo possible a favor 
de tal Obra, y més per ésser obra 
meua.—Así está, señor, li dich jo, la 
Obra de NUESTRO Diccionario. En 
él me he gastado, no sólo la subven
ción que desde 1920 me da el Estado, 
gracias a V. R. Ai., sino muchos miles 
de pesetas más de mi bolsillo particu
lar, casi agotado desgraciadamente, 
eso sin cobrarme yo ni un céntimo por 
todo mi trabajo, puesto en la Obra, ha
ce tanto años. A les hores S. R. M. me 
demana:—¿ Y qué le da a V. el Es
tado?—25.000 pesetas anuales, res-
pcnch jo.—Pues, entonces, diu el Rey, 
necesitará V. mayor subvención. Es 
evident de tota evidència que s'és 
mester una subvenció molt més gros
sa per dur avant aqueixa obra; però 
el pam de cara que tench, no'm bastà 
per demanar tal aument de subven
ció, y me concretí a respondre:—Se
ñor, me bastaría con que se me con
servasen las 25.000 pesetas anuales!— 
Aquí el Rey me digué una cosa que 

me donà molt de coratge, però que 
per ara trop que no l'he de repetir, 
per aillo de tempus loquendi et tem-
pus tacendi, Y digué això el Rey ab 
tanta sinceritat y ab tanta d'energia, 
que considerí que no calia dir res 
pus. Me demanà el Rey si continuava 
de Degà de la Seu de Mallorca, y 
contestantli que sí, li doní milions de 
gràcies d'haverm'hi fet y de totes les 
seves estupendes bondats seues en
vers de mi, tot afegint que cada dia a 
la Santa Missa prech a Deu per Ell, 
perquè li assistesca ab totes les grà
cies y carismes que calen a un Rey 
per esserho, tal com ho és Ell, per la 
Major Glòria de Deu y be y profit de 
tota Espanya.—Se lo agradezco, con
testà Ell, pues harto lo necesito. Li 
digui que també comanava a Deu la 
Reyal Família y el Govern, per que 
tots fossen així com Deu vol que sien. 
Manifestà de bell nou son agraiment. 
Y fentli jo una profunda reverència, 
no sols de cos sino ab tota la meua 
ànima, surt de la Reyal Cambra, do
nant milions de gràcies a Deu y a tots 
els Sants y Santes de la Cort Celes
tial, de lo beníssim que m'era anada 
aqueixa segona Audiència que m'havia 
concedida S. R. M. l'Alt Anions XIII, 
Rey d'Espanya. 

No, no m'en poria avenir en aquells 
moments ni encara ara, que S. R. M. 
m'hagués envestit ab aquella escome
sa tan coral, tan encoratjadora, tan 
significativa, tan corprenïdora per tots 
els amadors de la nostra llengua, aque
lla inefable escomesa:—¡Hola, P. Al
cover! ¿Cómo está NUESTRO DIC
CIONARIO? 

Després de set anys de no haverme 
vist, després de set anys dliaverme 
cridat a Madrid per posar ab son Go
vern baix del patrocini de l'Estat 
VObra del Diccionari, m'envest ara 
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ab l'escomesa: ¿Cómo está NUESTRO 
DICCIONARIO? 

A dir ver, se eumpleix aquí glorio
sament allò de les Rondayes Mallor
quines: PARAULA DE REY NO POT MEN

TIR. 

¡Oh heroychs amadors de la nos
tra llengua que capllevau per Cata
lunya espanyola y francesa, per lo 
Reyalme de València, per les Balears! 
¡ sapigauho! ¡ aficauvosho a lo mes en
dins del cor! S. R. M. l'Alt An
fós XIII, Comte de Barcelona y Rey 
d'Espanya, referintse an el nostre Dic
cionari li ha dit NUESTRO DICCIO
NARIO! 

Com sortia jo del Palau Reyal eren 
prop de les dues. Ja era una deshora 
per anar a la Capitania General a veu
re l'Excm. Sr. President de Ministres. 
L'Excm. Sr. President de la Diputació 
de Barcelona me donà paraula de que 
explicaria a l'Excm. Sr. Marquès d'Es
tella per què jo no havia acudit a la 
seua Audiència. 

Aquell mateix dia 26, el vespre, pre-
neh vapor y lo endemà dematí arrip 
a Mallorca, el més xalest y xerevel·lo 
del món. 

ANTONI M." ALCOVER, PVRE. 

LA REFORMA DE L'ACADEMIA 

El curt espay que mos queda, ens 
impedeix comentar extensament la im-
portantíssima reforma que, per R. D. 
de dia 26 de Novembre prop-passat, 
s'introdueix en la "Real Academia Es
pañola de la Lengua", donanthi en
trada a les llengües espanyoles no ofi
cials y entre elle la catalana ab ses 
varietats valenciana y balear. 

Reservantmos la llibertat de fer al
gun dia tal comentari, ens plau avuy 

tributar el nostre aplaudiment més sin
cer al principi general que inspira di
ta reforma, y que ès la concessió de 
l'igualtat de drets a totes les llengües 
d'Espanya. 

(Del mateix "Bolletí"). 

Festes íelibrenques al 
migdia de França 

Enguany seran celebiades: 
A Tolosa: Els 1 i 2 de maig, les fes

tes de Les Flors i els Jocs Florals 
anyals de llengua francesa i llengües 
d'Oc. 

A Perpinyà: El 29 de maig, els Jocs 
Florals de la Ginesta d'Or, sota la pre
sidència d'honor de les autoritats, de 
la Reina dels Poetes i la presidència 
efectiva del poeta Enric Muchart. La 
festa es celebrarà a les dues de la tar
da al Teatre Municipal, amb la major 
solemnitat. L'Orfeó Català Canigó i 
l'Orfeó de Sant Llorenç dels Cerdans, 
acompanyat per l'Amical Simfònica, 
prestaran el seu concurs i estrenaran 
bells cors catalans i sardanes rossello
neses del mestre J. de Moell. S'estre
narà igualment un bell himne a la 
Senyera, del mestre Marcet, lletra 
d'En Carles Grandó. 

A les cinc, a la sortida dels Jocs 
Florals, la Reina de la festa anirà a 
dipositar la Flor Natural a la falda de 
la Tradició Catalana de Violet (Alca-
dia) i_ serà cantat el cor tradicional 
"L'Avia" del mestre Morera. Serà col-
locada una làpida commemorativa a 
la casa on va nàixer el poeta rossello
nès Emili Boix (L'Ermità de Cabrenç) 
al carrer dels Agustins. 

Al vespre, a les set, gran banquet 
dels poetes. 

A Montpeller, pel juny, s'aplegaran 
els felibres per a celebrar La Santa 
Estella i els Jocs Florals septenals. 



B E E T H O V E N 

A tot arreu són estades celebrades fe8tes solemnials a honor de Beethoven en el primer 
centenari de la seva mort. A Viena, lloc de la seva mort, els actes han estat singularment 

importants, en els quals, compatriotes nostres s'han distingit. 
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La Missa Nova de Mossèn Cinto 
De totes les primeres Misses que, 

ab més o menys solemnitat, celebra
ren mos companys, la que més ha-
vía d'interessarme era la den Verda
guer. Ell me avençava d'un any d'edat 
y també de curs; y sols ens trobàrem 
plegats a l'aula de Metafísica per ha-
verse reunit dos cursos en un, y des
prés a les classes de Teologia en que'l 
professor de la tarde explicava Sant 
Tomàs als quatre cursos plegats. La 
nostra amistat se havia anat fent ca
da dia més íntima, fins a arribar a te
nir un cert ayre germanívol que no 
feya res éll sense consultarmho. Ai-
xís quan se tractà de la celebració 
de sa primera missa, descartant tota 
pretensió de faust exterior, volentlo 
apadrinar los senyors de Picó, amos 
de la Masia de Torrents d'hont havían 
sortit los diversos tanys de Verda
guer, com foren, el Joseph, pare den 
Cinto, el Segimon pare del Narcís 
Verdaguer y Callis y la Josepha mare 
del Dr. Joaquim Salarich, se'ns acudí 
naturalment com el lloch més a pro
pòsit la típica Capella de Sant Jordi 
Una altra circumstancia abonava 
aquesta elecció, y era que a Mossèn 
Jacinto li feren lo patrimoni de con
grua sustentació exigit pels sagrats 
Cànons, los amos de la Masia que 
porta'l nom de Puigseslloses. Per cert 
succehí un fet que vull deixar con
signat. El dia que anàrem a ca'l No
tari Portell per firmar la escriptura, 
després de haverla llegida'l senyor 
notari, donà la ploma al Segimon Co
ma, amo de Puigseslloses, pera que 
hi posas la seva firma; advertintli que 
havia de posar el nom de fonts en 
castellà, Segismundo. "May ho so es
crit aixís" digué contrariat el bon pa
gès, y'l Cinto'm mira a mi manifes
tant la seva estranyesa y'l greu que 
li sabia haver de subjectarse a tal exi
gencia. Lletra per lletra se li hagué 

de anar dictant son nom al bon home 
que tingué la amabilitat de posar so
bre sa finca heretada dels passats la 
gravàvem d'un patrimoni clerical. 

A l'hermita del Sant Patró de Ca
talunya ens encaminarem a bona hora 
del matí del dia 2 de Octubre, festa 
del Roser de tot lo mon. Feya una ho
ra dolça d'un amorós dia de tardor. 
Mossèn Cinto vingué de Folgaroles 
ab sos pares y germans, y de Tor
rents vingueren los senyors de Picó, 
D. Mariano y D.a Emilia ab son fill 
Ramón y ses dues filles Carme y Ro
sa, completant la colla senyoril que 
apadrina van al novell sacerdot, D.a Es
perança Pérez Tafalla Viuda de Man
so Comtesa de Llobregat y Vescom-
tesa de Montserrat, ab sa filla Carme, 
tipo hermós de bellesa femenina ab 
forts lineaments varonils que re-
treyan molt al viu les noblement pa-
gesívoles faccions de son avi, lo fa
mós capdill de la Guerra de la Inde
pendencia qui de guerriller popular 
pujà al grau més alt de la milícia es
panyola. 

La colla de Vich la formavam lo 
Dr. D. Joaquim Salarich y Verdaguer, 
cosí de Mossèn Jacinto, son fill y 
successor en la professió médica 
Dr. Joseph, los germans D. Marián y 
D. Plácit Aguiló, Mossèn Francisco 
Casabosca, qui feu de ministre assis
tent al altar, y'l servidor de vostès, 
que vaig ésser l'escolá. Y aqui m'han 
de permetre mos llegidors que'm co
pie a mi meteix, trasladant en eixes 
planes lo que escrigui de la Missa No
va de Mossèn Verdaguer, en la Epís
tola Biográfica que Mr. Justí Pepratx 
me demaná per una edició en català 
y en francés del poema La Atlántida. 
He de advertir que eixa breu nota bio
gràfica fou escrita y publicada en 
1887. 
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La V a l l d e B o r , 

V i s t a d e P u i g c e r d à . 
(De La Cerdanva, •?.« volum de l'iiEnciclopèdia Catalunya»). 
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"En una petita hermita, situada no 
lluny del poble de Folgaroles, y en un 
turonet vistos de la Plana' de Vich, que 
te per patró y titular al gloriós cava
ller Sant Jordi, Patró de Catalunya, y 
está edificada al costat d'unes enormes 
lloses, vestigis d'un dolmen dels pri
mitius ausetans, sense ostentació ni 
brugit de convidats, ab quatre ciris y 
un parell de rams a l'altar per tota em
paliada, celebrà per primera vegada 
10 sant sacrifici, commogut, tremolant, 
casi diria avengonyit, compensant ia 
turbado y les inevitables faltes de ru
brica del capellà novell ab un encès 
fervor que'l transfigurava y a tots los 
presents nos feya entrar* en devoció. 
May he fet jo d'escolà ab tant gust, y 
Deu sab lo que fou per mon pobre cor 
aquella Missa Nova... Com se conei
xia que en aquells sublims instants la 
gracia sacerdotal se apoderava entera
ment de Mossèn Cinto, y que en sa 
ánima casta se donavan un óscui 
d'amor y una indissoluble abraçada la 
Religió y la Poesia! 

"Acabada la Missa, ü besarem les 
mans, primer sos pares y parents, y 
després los quatre amichs que teníam 
la ditxa d'acompanyarlo en tan ven
turosa jomada, y eixirem del hermitat-
ge tots ab los ulls humitejats, sem-
blantnos que'l sol era més brillant, la 
Plana de Vich més hermosa y menys 
trista aquesta vall de llàgrimes en ia 
que'l bon Deu ha deixat per Memorial 
de son Amor la Sagrada Eucaristia..." 

Ab tan dolces impressions tota la 
cella, enrotllant al nou sacerdot, bai
xarem cap a la Font de la Torre de 
Morgadés, la aymada Font del Des-
may, y allí barrejantse les enhorabo
nes ab los recorts poétichs del Esbart. 
nos regalarem ab un esmorzar de cam
panya. Després, al casal hospitalari 
de Torrents, los generosos padrins ens 
oferiren un dinar de Missa Nova, y tar
de enllá jo m'entorní cap a Vich sen
tint en mon cor, mes fort que may lo 

colp d'ala del Esperit vivificant, en 
mon enteniment una visió clara de la 
meva vocació y en ma voluntat la forta 
determinació de seguirla fielment y 
sens tardança. 

JAUME COLLEU. 

Mentre es fa Phomenr.tge al gran 
escriptor Jaume Collell, ens plau de 
reproduir aquella bella pàgina del seu 
llibre "del meu fadrinatge". 

C a r a b a s s a , no! 
Tanmateix t'hauries de casar; això 

m'estava dient jo l'altre dia, mentre 
espiava una mosca que tranquilament 
volava vora meu sense sospitar l'in
tent poc humà que tenia de clavar-
li grapada i tirar-la dintre del tinter. 
Podria trobar un bon partit, sóc sim
pàtic, ben fet, intel·ligent, treballador, 
etcètera, etcètera, i que consti que no 
m'alabo; tots els que tenen el gust 
de conèixe'm ja saben que entre les 
meves moltes qualitats compto la mo
dèstia. 

L'escena tenia lloc un matí de dis
sabte (d'una setmana anglesa) dintre 
un?, oficina d'aquestes tan grans, on 
tot són ascensors, finestretes, timbres, 
telèfons... i poca feina. Ring, ring, 
riiing... l'hora de plegar! Aquest se-, 
nyal sempre és ben acollit per la de
pendència; però la del dissabte té la 
facultat d'arrencar de cada boca una 
exclamació de goig més o menys ex
pressiva, sorollosa i prolongada, se
gons la categoria de cada individu. 
Jo com que, degut a la poca intel·li
gència dels meus superiors que no sa
ben apreciar els meus valuosos conei
xements, sóc el darrer de la colla, 
se'm pot permetre un "visca la festa!" 
acompanyat d'un zapateao d'aquells 
tan flamencs que faria quedar boca
badat un andalús. 
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Tot fent via cap a caseta, la idea 
de casar-me em va tornar a escome
tre. Dit i fet! em caso; però... una co
sa, que no hi havia atinat: un de sol 
no es pot casar; així, doncs, tenia de 
cercar parella. 

Un cop dinat, em vaig canviar el 
vestit, posant-me el de les festes, em 
vaig enllustrar les sabates noves ben 
enllustrades fins que varen quedar com 
un mirall, em vaig pentinar amb aigua 
de colònia, i també em vaig esbandir 
una miqueta la cara, no gaire, perquè 
a l'hivern no em prova la humitat, i 
vaig sortir al carrer disposat a no tor
nar a casa sense haver trobat pro
mesa. 

Feia un moment que caminava (el 
lector ja em perdonarà la casualitat, 
però les sabates noves em feien mal 
i no em convenia passejar gaire) quan 
vaig topar-me amb una mecanógrafa 
de la meva oficina. Magnífic!, la salu
do molt gentilment i em poso a se
guir-la, veig que tira cap a un cine
ma, jo que m'avanço, compro les en
trades (de preferència, eh!) i en girar-
me per oferir-li'n una em trobo que 
ja seguia carrer avall, havia anat sola
ment a tafanejar les fotografies i car
tells. Mala estrugança! però no hi ha
via temps per perdre; estripo les lo
calitats i torno a seguir-la. Uns quants 
metres més avall entra a una casa. 
M'espero fent cantonada amb un aire 
de tenorio que feia perdre la xa veta 
a unes "raspes" que estaven esperant 
l'escombriaire. 

Uns minuts després, tornava a apa
rèixer la meva coneguda, però acom
panyada de dues minyonetes més. 
Veig que tiren cap al cinema. Pasta-
rada! penso jo, ara que he llençat les 
entrades. Torno a la taquilla (ai, l'ar
milla!), en compro més i les hi ofe
reixo. Quatre paraules complimento-
ses, moltes gràcies i cap a dintre. Jo 
al darrera. 

Fi local estava ple, ni un seient buit. 
Tres joves ofereixen el seu a les tres 
damisel·les; i posant-se davant meu 

entaulen amb elles animada conver
sació. 

Una vegada acabada la sessió, men
tre la gent s'apretava per sortir, jo que 
m'atanço a la meva companyona de 
treball. Era el moment oportú, em de
claro ! 

La declaració la duia ben estudia
da ; i com que les meves facultats ver
bals són de primera, va sortir com una 
seda. 

—Si em vol creure a mi, em féu 
ella, deixi-ho córrer; vostè es mereix 
molt més que no sóc jo. 

—Ja sé que d'homes com jo s'en tro
ben pocs, i per tant em mereixo una 
companyia digna de mi; però per vos
tè sóc capaç de fer un sacrifici. 

—Moltes gràcies; però jo no ho puc 
consentir pas. I em planta. 

Vaig quedar una estona així com si 
veiés visions i després d'una altra es
tona de recapacitar, vaig decidir: ca
rabassa, com a carabassa, no es pot 
dir que me n'hagi donat. 

J. M. MURIÀ ROHANÍ. 

l l ibres k l letres 
—Ha sortit "Relacions", proses de 

Josep Pla (Edicions Diana). 

—Ha sortit "Gertrudis", proses de 
Josep V. Foix. 

—Ha sortit "Jardins de Sant Pol", 
proses-assaigs de Pere Coromines. 

—Ha sortit "Miscelánea rural po
pular" de Jacint Barrera i Armas (di
dàctic popular, 88 pàgines). 

—Ha sortit el primer volum de la 
Fundació Bíblica Catalana, "Sinop
si Evangélica" (text grec i català) del 
P. Lagrange (versió catalana i notes 
del Dr. Lluís Carreras i del canonge 
Llovera). 
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U3VS "PÀSTITXOS" 
La revista "Poble Nou", ha publi

cat una sèrie de "pastitxos" literaris, 
a la manera de diferents poetes dels 
més coneguts per la seva faisó de fer. 
Creiem d'interès per als nostres lec
tors la coneixença d'aquests "pastit-
xos", anònims, i per això els repro
duïm. Hem dit que són anònims, és a 
dir no van signats; però segons diuen 
són fets d'En Sánchez Juan. Vegeu-
los. 

Carner 

Morats de Quaresma 
han enlluernat 
ton pas que es desesma 
com la voluptat? 

López-Picó 

Serenitat de dolor, 
et tries la teva pena; 
no dius al mar sí, al vent no 
si t'amoixen la mullena. 

Guerau de Liost 

Llicorelia grisa, 
projectil del vent 
o fréstec accent 
de cantiga llisa. 

Sagarra 

Quan era jove tenia una amiga 
rossa com els pallers torrats del mas; 
ara, de vell, les cames em fan figa 
i un baf de cementiri em puja al nas. 

Lleonart 

Pren els meus polsos d'humides 
[ardènciej 

mà vibrant amorosa. Floreix l'esdevenir 
en l'entreforc de les apetències 
que s'insinuen, lasses, en el feble camí. 

Salvat-Papasseit 

He vist el noi del cèrcol que ja és un 
[pou de ciència, 

juga amb la O—o, o!...— 
cau i cull una flor. 

Junoy 
Un pi 
sota el cel 

—ombra verda-blava— 
sota el cel 
un pi. 

Sánchez-Juan 

En ta saliva dolçament sonora 
vibrà l'estel de ta paraula al vent. 
Amor, vina a mon ànima qui enyora 
la roentesa de ton cel absent. 
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Ai, que han mort un noi! 
R e i n a Santíssima!... Afigurin-se 

quan jo em sento: "—Han mort un 
noi! han mort un noi!" 

Totes les pobres mares ja poden 
pensar: "—¡ Ai, si serà el meu que se 
l'han endut a tal banda i encara no 
ha tornat!" Altres: "—¡Ai pobre de 
mi, que ja fa dues hores que és fora 
de casa!... Potser és el meu!" 

Comença una veu a preguntar: 
—Quants anys tenia? 
I responen: 
—Cinc anys. 
I aquí uns xisclets i uns alarits que 

trencaven el cor; perquè totes les ma
res dels nois de cinc anys es miraven 
el mort com a propi, encara que tin
guessin el seu allí mateix bo i sa. 

Amigo de Déu! Comença un burgit, 
uns crits i un soroll... No hi ha res 
més natural. 

Un àngel de Déu de cinc anys, que 
sens coneixe'l l'estava veient, blanc 
com un glop de llet, ros com un fil d'or, 
amb unes gal tetes... ¡Ai pobret!... 
j Donen tant de gust quan un se'ls veu 
amb aquells ullets tan eixerits, i gras-
sonets que amb una gota d'oli se'ls 
pot resseguir de cap a peus... i amb 
aquell parlar mig palpissot que els hi 
escau tant!... 

—I bé, com ha estat? com ha sigut 
la mala ànima?... 

—Res—diu.—H i ha hagut raons 
amb els guardes del vi, que ni mai 
que els haguéssem conegut; l'una pa
raula ha portat l'altra; els homes, que 
ja estan prou cremats perquè no hi ha 
feina, se les han tingudes tiesses. Que 
si faràs, que si no faràs, que toca'm 
:si goses; en fi: que ells els hi han ti

rat pedres, i el dimoni dels guardes 
s'hi han fet a tiros, i veus aquí que 
aquell pobre noi... 

—Ai! No parli més. Ai, fill del meu 
cor! Ai, murris!... Miri que això cla
ma al cel. Això no ha d'acabar així. 
Anem, anem: correm-hi tots... 

I en vol, de gent, cap a la ciutat? 
Pel carrer la gent: — A on aneu ? 

Què hi ha? 
—A ca la ciutat... Han mort un noi 

de cinc anys, filla; guapo, ros... 
Aquests brètols del vi... Aquests del 
portal! Mala fi facen! 

—Un noi, han mort? 
—Sí, de cinc anys. Àngel de Déu! 
—Malvinatge! Jo també vinc. 
—Jo també. 
—Un noi de cinc anys? Anem. 
—Una pobra criatura' Anem-hi 

tots. 
Allò era un continuo pel camí. 
Arriba la gent a ca la ciutat, tota 

esparverada, tota plorosa, tota irrita
da, tota baladrejant. 

Pregunta pel noi, i els diuen que no 
n'han vist cap. Pregunten pel burot, i 
responen que no en saben res. 

—Com, no en saben res? El Diari 
ho porta. 

—Ah! No ho saben ? Tracten de ta
par-ho. 

—Diu que no han vist cap noi? 
Anem a l'Hospital. 

—Té raó, aquesta bona dona. Cap 
a l'Hospital... a l'Hospital, a l'Hos
pital. 

—Diu que avui han tancat el corra-
let. 

—L'han tancat? L'han tancat? 
L'han tancat? 

I tothom: 
—Han tancat el corralet. ¡ Allí el te

nen, anem-lo a veure! 
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—La pobra de sa mare! ¡Si molt 
convé no en tenia d'altre! Ja la pla-
nyo. 

—Ai! jo també; consideri, vostè, 
quin tip de plorar s'està fent en aques
ta hora. 

—Plora? Ja ho crec; si és impos
sible que tingui consol. 

—No té consol? Ja me'n faig càr
rec. Ai! Després la vull anar a veure. 

—Aquí diu una que la vol anar a 
veure ¡ senyal que la deu conèixer. 

—Aquí hi ha una dona que coneix a 
la pobra mare de la criatura. Pillos! 
Ah, si jo manés! havia de fer un es
carment que ja li asseguro que se'n 
parlaria... Però no tingui por; el dei
xaran fugir i no li faran res. 

—Miri si se sap tot! Ara diu una 
que al guarda que l'ha mcrt no li fa
ran res i el deixaran fugir... 

Així, ignocent i espontàneament, se 
va escrivint la història del noi mort, 
se li crea una mare i se deslliura a 
l'assessino, i, tot component de bona 
fe aquesta crònica, s'arriba a l'Hos
pital. 

—El volegi veure! Que ens ense
nyin el noi! Que diguin a on el tenen! 

—Quin noi ? 
—El que el burot ha matat.—Al 

que li han tirat tiros.—Al que han ma
tat els del portal.—Un noi ros! Un 
noi de cinc anys! ¡Àngel de Déu! — 
Aquí hi ha una amiga de la seva ma
re que el vol veure. Volem el noi! 
El noi!! ¡¡¡El noi!!! 

—Callin!!! Aquí no hi ha cap noi 
mort. 

—Ai quina picardia! Ara ens el fan 
fonedís! Doncs que obrin el corralet! 

—Si sempre ha estat obert! Entreu-
hi! 

—A bona hora! L'han dut a una 

altra banda! Qui sap a on lTiauran en
terrat! Ai, si jo fos home! Ja s'aca
barien aquests cofis i mofis!... 

—Si hi hagués una dotzena de ma
res com jo... 

—Anem-se'n, tornem a ca la ciutat. 
La gran munió de gent entrava cri

dant i gemegant:—Pobres mares! Po
bres fills!... 

Ara bé: Barcelona ha donat un gran 
exemple de bons sentiments interes
sant-se cordialment per la desastrosa 
mort d'un noi de cinc anys, que no ha 
nascut, i per la seva pobra mare, que 
per no separar-se del seu fill encara 
no existeix. 

Lo més trist és que, essent tan ver-
dader el sentiment públic, no tingui 
raó de ser per una futesa: per no ha
ver-hi un fet real en què fundar-lo. 

Mes l'autoritat podria concilíar-ho 
tot, i perquè mai se pogués dir que ha
vien estat en va els arranques d'entu
siasme humanitari de què hem sigut 
testimonis, el governador o el general 
deurien agafar un noi, encara que fos 
venturer, i fer-lo fusellar per un guar-, 
da en justa compensació als esforços 
fets anticipadament per venjar-lo, con
solar a la presunta mare i castigar al 
criminal. Que així diuen que han 
d'acabar totes les comèdies morals, i 
la comèdia del noi mort no deuria ser 
menos que les altres. 

X. (Robert Robert). 

(D'"Un tros de paper). 
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