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Ca com l l a 
Cadascú viu dins del seu món, o 

gran o petit, i és ple de les seves ca
bòries. Creu, moltes vegades, ferma
ment que el seu món és únic, que les 
coses que hi fan riure o hi fan plorar 
són d'ell talment característiques que 
enlloc més no passen. Però si un hom 
treu closca enllà una mica de caparró 
i para l'orella als brogits de fora, sen
tirà unes musiquetes i uns clapits que 
s'assemblen tant als del seu món, que 
creurà que tots són iguals. 

Fernand Vandérem publica un lli
bret de notes i màximes de Literatu
ra, ara de poc sortit de les premses, 
a París. 

A continuació, vegeu-ne algunes 
mostres. Vandérem refereix el tema a 
la Literatura vista de París. Us sem
blarà, potser, que hauria pogut es
criure coses iguals, si hagués referit 
el tema a la Literatura, vista d'ací. 
Diu: 

La misèria no és la mare del geni. 
No n'és més que la madrastra. La mi
sèria no és l'esperó del talent. No 
n'és més que la banderilla. 

L'atenció sostinguda que exigeix 
l'obra d'art esdevé impossible si és 
constantment distreta per la preocu
pació del dinar i del sopar o el cop 
de1 timbre dels creditors. 

A menys d'un excepcional geni, 
hom no pot treballar alhora per la 
posteritat i pel cobrador. 

Pascal, en els càlculs, oblidava el 
seu mal de dents. No hi ha cap tre
ball literari que ofegui els crits de 
l'estómac. 

La gana fa sortir el llop del bosc i 
l'escriptor de l'art. 

Hom observa avui, en les lletres, 
una inflació creixent de les publica
cions, que segueix exactament la de 
la moneda, amb depreciació del paper 
produït. 

Els escriptors s'endeutaven abans 
amb l'un i amb l'altre. Avui, amb 
l'editor. Perill molt més greu, car, 
en cas d'insolvència, allí on abans 
hom nò podia prendre els mobles, ara 
hom pot prendre el cervell. 

El geni literari es tradueix sota 
dues formes: la poesia i la gràcia. 

L'obseryació, la reflexió, la finor, la 
lògica noràés revelen talent. 

La poesia és la més perillosa de 
les arts, car el poeta en ella no pot 
escollir més que entre el sublim i el 
ridícul. Si no arravata, fa riure, i si 
fa riure, està perdut. 

Com neix el poeta ? Per què es 
dóna a fer versos? 

—Per poder-ne llegir! respon iròni
cament Baudelaire. 

—Perquè tot em sortia en vers! ens 
conta Ovidi. 

—Per acompanyar els meus re
franys! ens revela Mme. Desbordes-
Valmore. 

Però en despit d'aquestes enginyo
ses respostes, qui ens dirá mai per 
què els uns han tirat d'esma cap a 
la prosa, els altres cap a les ratlles 
ritmades? 

Hom jutja sovint una dona per l'ho
me a qui es lliura. Potser hom la jut
jaria millor per l'autor que la fa riure. 

Llegits i rellegits, cada dia, durant 
anys, en la premsa, en portades de lli
bres, certs noms, amb l'edat, acaben 
per prendre un semblant de llustre. 
Però aquest llustre recorda el de la 
roba usada. Els grans noms brillen. 
Els altres només lluentegen. 
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La crítica, escriu Brunetière, ha es
tat la primera forma de l'enveja. Se
ria més exacte de dir: la primera 
forma de la barra. 

Qui ha dit que la crítica era neces
sària? La crítica. 

Qui ha dit que la crítica era una 
creació? La crítica. 

Si no els casos de geni, això que 
hom anomena els joves, és, cada deu 
anys, una cinquantena de debutants 
ncvells dels quals, deu anys més 
tard, potser es conservarà una quin
zena i potser tres o quatre es desta
caran. 

L'adveniment dels joves al rang de 
puixança reconeguda és de data molt 
recent. 

El segle XVII, el XVIII ignoraren 
els joves com a tais; i si, al XIX se
gle, un Víctor Hugo, un Musset foren 
celebrats d'adolescents, no ho degue
ren a llur edat, sinó a llurs obres. 

La posteritat no és pas, com hom 
se la imagina, una jurisdicció inamo
vible. Els membres dels seus tribu
nals es renoven cada deu anys, i çc 
que la posteritat d'avui fa, la de demà 
pct desfer-ho, com la de passat demà 
a son torn refer-ho. 

Trad. L. BERTRAN 

Hi ha un malalt 
{Acabament) 

La criada obre la porta del quarto 
i diu: 

—La senyora diu que facin el fa
vor de parlar un xic més baix; per
què se sent des de l'arcova i el silenci 
és lo que més ha encarregat el metge. 

Calla el parent; callen les veïnes; 

però al sentir la paraula metge, una 
d'elles en particular fa una ganyota 
despreciativa, i les altres, qui més qui 
menos, arroncen les espatlles. 

—Jo estic per anar-me'n—diu l'una. 
—Veig que no ens diuen res...—re

plica l'altra;—si volen res ja avisaran. 
Una ve carregada de bones inten
cions... 

El parent, que fins llavors callava i 
s'entretenia a tocar el timbal amb ek 
caps dels dits sobre la calaixera, 
s'acosta a sos interlocutors, i, molt 
baix, diu: 

—Veuen? Si Déu fes la gràcia que 
aquest home s'adobés, jo me'n podra 
tornar a casa aviat... 

Entra el metge. 
Les veïnes li vibren mirades de ba-

silisc, i l'una a l'altra s'estiren les fal
dilles ensenyant-se'l. 

El metge, saluda i es fica al quarto. 
La senyora Teresa creua les mans i, 
mirant al sostre, exclama sospirant: 

—Déu los faci bons! Però el ma
taran. 

Una altra s'acosta a la porta del 
quarto amb dissimulo per a escoltar. 

Se sent dintre un gran xisclet i 
plors. La criada surt corrents cridant. 

—Ai pobre amo! Ai pobret! ¡Se'ns 
ha quedat a les mans! 

La senyora Teresa, tota roja, es gi
ra a les altres, amb els punys a la cin
tura i bufant de satisfacció per haver 
acertat, diu: 

—Què els deia, jo? ¿No els ho deia 
ara, ara mateix? Responguin. 

El parent, tot embadalit, mira per 
tot i pregunta amb el cap en l'aire: 

—Bé; ,però aquest testament a on 
deu ser? 

Creixen, a dins, els plors i els ge
mecs, les veïnes se n'hi entren... Pe
rò... ja hem acabat: ja no hi ha m~i-
lalt a la casa. Lo que succeeix des
prés, ho dirà qui sàpiga lo que passa 
allí a on hi ha un mort. 

X. (Robert Robert). 
(D'"Un troç de paper"). 



UN ESCRIPTOR COM UNA CATEDRAL 

L'homenatge a Jaume Collell s'acompleix per tot arreu amb 
rara unanimitat, celebrant les noces de plali periodístiques (60 
anys de periodisme) d'aquell escriptor, magnífic i radiant com 
aquesta catedral de Vich, de la qual és l'Ardiaca. El poble gràfi
cament diu de Collell que és un escriptor com una catedral. 

(Façana de la Ca
tedral de Vich). 
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I» O E AS. E S 
L'AUTO PRESUMIT 

Faula. 

Lliberta^! Llibertat! Amb gran follia 
clama en tot el sant dia 

un auto presumit, flamant, de marca. 
Que si fama pertot mon nom abarca, 
no serà, diu, per res tal simpatia?... 

Tenir de suportar damunt l'esquena 
eix hom que mai s'esmena 

engrapat damunt meu com gat la rata? 
Per què he de suportar eix hom que em ma-

[ta?] 
Per què jugant son cos, tot ell, m'apena? 

Llibertat llibertat, que és prou ma fama 
que tot el món proclama 

per conseguir ma pura llibertat. 
Quan trencant-lo el volant i frens, l'esclat 
tot hom veurà el què i com per què el cor 

[ama.] 
Quina cursa faré tan resalvatge! 

Quin encert al viratge! 
Cent, cinc cents, més... quilòmetres per 

[hora...] 
Serà no més pensar-ho. Res, res fora: 
No haurà mai més al món per mi avan

tatge,] 
I a primera ocasió de marxa folla, 

a un viratge no amolla, 
i trenca mig per mig la direcció: 
El xofer prou que frena amb precisió... 
Tampoc respon el fre que a temps forfolla... 

L'auto es lliurà de tot quant l'oprimia, 
que el xofer fins moria. 

I l'auto rebotent desfet esclata 
vençut per pretensió tan insensata 
a un plàtan corpulent que en res cedia. 

La humanitat com l'auto en nostra his
tòria] 

també pretén sa glòria 
trencant pertot son fre i sa direcció. 
I fatalment, com ell, n'heurà raó 
perduda, esmicolada, feta escòria. 

CONSELL A L'AMIC 

Si la passió mesquina entra en ton cor, 
defuig-la de seguida; 

que com brasa roent deixa cremor, 
al cor deixa ferida. 

PRUDENCIA 

Receles, ma donzella, 
i aixi et trobo més bella. 

Si em plau més del que et sembla aquest 
[recel.] 

Informa't aviat 
de qui et vol ser l'amat 

i així coronarem el nostre anhel. 
Vés, vés, allí al meu poble 
piegunta a la gent noble; 

pregunta a tots quants trobis pel meu nom. 
Jo no et vull enganyar: 
Vull dur-te allí a l'altar. 

Vulgue-ho saber qui sóc: Parla a tothom. 
No temis, donzelleta. 
No estiguis cor contreta. 

També quin és ton cor jo m'he informat. 
Te creus que sóc badoc 
que vull d'amor el foc 

sense saber on va ma voluntat? 
Sé que ets enamorada 
de la virtut preada. 

Sé que el teu cor s'endinsa amunt al Cel... 
A dins ta intimitat 
també hi he penetrat. 

Sé jo que encara ets poc per tal anhel. 
Mes sé que no et rendeixes, 
Sé jo que et corregeixes 

I encar sé més: del tot no hauràs el cim... 
Te veig enrojolar. 
Mes no et vull afrontar. 

Es de defectes xics: No de cap crim. 
No priva això, formosa, 
que siga ben ditxosa, 

la que espero, sagrada, nostra unió. 
Em guia la virtut: 
Si del tot no hem vençut 

el nostre amor farà el paper millor. 

FRANCESC F O N T M I T J A V I L A 

LA CONSCIÈNCIA 

Va ser aquella font rica i pura 
el qui va delatar-lo, l'assassí. 
Retrata la corrent... La font murmura.. 
Veu ell horroritzat sa faç impura 
amb la d'aquell germà de qui és botxí.. 
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I N S T A N T S 

De la ca lça curta 
i 

Hom ha parlat de la possible rea
parició de la calça curta. 

Roda el món i torna al Born. 
Treu-te la calça curta, posa-t tota 

mena de pantalons extravagants, es
trets, amples, abotinats, acampanats, 
Xarlot, Oxford i tots els que vulguis 
i després, torna't a posar la calça 
curta. 

Pren seny, perd-lo i torna'l a trobar. 
Nosaltres que somniàvem portar 

calça curta,—perquè a desgrat de tota 
opinió és la peça que trobem més 
bella i més masculina,—i no confià
vem en la realització del nostre somni 
indumentari, no podíem sospitar que 
ho tinguéssim tan a la vora. 

Avui fos i demà festa. 

II 

Potser a la majoria—com diu un 
sastre que no ens han dit qui és—els 
costarà dos, tres, o més anys d adme
tre un canvi tan radical en la seva 
indumentària. 

Canvi radical, bé, però a no e,ser 
que la futura moda ens vulgui donar 
una calça curta estrafolària de co
mediant de placeta de poble, no 
veiem que pugui fer tan estrany, car 
que no ha desaparegut del tot, encara, 
la vella calça curta. 

A nosaltres no ens costarà res d'a
doptar-la, i íencara tindrem el goig de 
poder anar de bracet amb alguns avis 
9ue no l'han sacrificat per una altra 
peça de vestir, els quals, ara, sense 
pensar-s,ho aniran a la moda amb el 
seu vestit vell. 

En coneixem uns que fan tant de 
goig! 

III 

Havem pensat, però. La calça cur

ta, vindrà sola? No podria venir fent 
parella de la faldilla llarga? 

Ben mirat, si això fos pel que fa a 
casa nostra, l'home i la dona indu-
mentàriament considerats, ens hau
ríem retrobat. 

Quina cosa més bonica de veure 
una dona que ja no ensenya les ca
mes, ni el coll dels braços ni la sina! 

Tanmateix la dona n'ha fet un grau 
massa d'això... i diu que va vestida, 
quan en realitat va despullada. 

Ja comença a fer fàstic! 

IV 
Enric Borràs, no ha estat del tot 

desacostumat de la calça curta. La 
seva qualitat d'actor li haurà donat, 
pel cap més baix, l'avinentesa de dur
ia una vegada cada setmana, i l'han 
aplaudit duent-la. Clar que no han 
aplaudit en ell, la calça curta, sinó 
l'artista il·lustre. 

El dia que tots sortirem de casa 
amb la calça curta, tos ens podrem 
aplaudir pel carrer. Si no aplaudirem 
en nosaltres, la calça—perquè fet i 
fet si és una calça com Déu mana, no 
serà una cosa mai vista — podrem 
aplaudir l'home estèticament indu-
mentariat. 

V 

I la barretina? També tornarà la 
barretina? Quina mena de capell hau
rem de casar amb el vestit, si no la 
bai retina? Perquè, la veritat, ens ve 
molt costa amunt d'imaginar-nos un 
home amb calça curta i barret de 
palla o xistera. No ens el sabem ima
ginar sinó d'una faisó carnestolesca, 
o bé pensant en aquells ninots que 
hom posa als cirerers per a fer por 
als pardals. 

VI 

L'il·lustre col·leccionista de ferros 
vells, pintor i escriptor En Santiago 
Rusiüol, diu que li plau la calça curta, 
—a qui desplau!—però que no es de
canta a adoptar-la per por al reuma. 
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No us amoïneu, Santiago, que ja ens 
faran uns mitjons gruixuts, peluts i 
calentonets i uns calçons a propòsit. 

Jo em decanto a creure, però, que 
no sereu dels darrers que veurem amb 
la calça curta. Quin goig faríeu! Ja 
quasi ens imaginem que ho porten els 
diaris. 

"En Rusiñol amb la calça curta". 

VII 

Les velles calaixeres de les nostres 
cases tremolaran de goig al primer 
crit de la darrera moda. La seva soli
tud i la seva pau s'hauran acabat. 

Una mà femenina de la dona da 
casa, entrarà en els calaixos i curosa
ment treurà a la llum aquelles pren
des deixades dormint allí dins, en la 
quietud del desús si no en la tristor 
de l'oblit. 

Un fadrí podrà eixir de casa amb 
les calces de l'avi, tot cofoi. 

Serà com una resurrecció. 

VIII 

Tots aquells que posin repars a 
fer ús de la calça curta perquè tenen 
les cames primes o no prou boniques, 
no cal que pateixin, que això no será 
res. Ja se les poden ficar i recórrer— 
és clar, això sí!—abans de posar-se
les, a les sàvies instruccions que els 
donaran les dones—els encisadors an
gelets endimonïats—que pel que fa a 
trampes, en saben un niu. 

SALVADOR EST REM I FA. 

(D'"El Llamp", de Gandesa; 20 fe
brer 1927). 

Trovador nocturn 
Mosquit: gemec de l'aire, 
violí monorítmic de la nit, 
músic rondinaire, 
flauta del neguit, 
trobador del llit, 

(D 

fiblador: mosquit. 
Quan la son venia 
a enjoia el coixí, 
tu la fas fugir 
amb la lletania 
del teu fort brunzir. 
Jo iprou m'escondeixo 
sota dels llençols 
mentre maleeixo 
els teus giravolts. 
Però arriba l'hora 
que la testa trec 
perquè em pren l'ofec, 
i, sortós, em crec 
que ets lluny de ma vora. 
M'endormisco, ai las!; 
véns de nou dansaire, 
que tu no dorms pas, 
i em piques al caire 
punxagut del nas. 

XAVIER BENGUEREL 

(1) Com a testimoni de simpatia i 
homenatge a la revista "Poble Nou", 
en son cinquantè número, ens honrem 
amb la reproducció d'aquest poemet 
alat, que es publica en l'esmentat nú
mero. 

LLIBRES & LLETRES 
Ha sortit "La Vida de Jordi Fra-

ginals", novel·la de J. Pous i Pagès. 
Reedició de l'Editorial Mentora. 

—Ha sortit "Cerdanya", de Pau 
Vila, III de l'Enciclopèdia Catalunya. 

—Ha sortit "Viatges d'Ali-Bey.-
Fes" (Col·lecció Popular Barcino). 

—Ha sortit "La Prometença", no
vel·la de Pere Abadal i Portals. 

—Ha sortit "L'Apòstol (memòries 
del Dr. Verdós)", de Joan Santamaría 
(Ed. Diana). 

—Ha sortit "Figures d'Argila", de 
Alfons Maseras, Biblioteca Literària, 
de l'Edit. Catalana. 

—Ha sortit "Florida d'Estels", de 
Josep Burgas (poemes); Biblioteca 
Bonavia. 
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Sarcòfag de Dona Joana d'Aragó ¡ Dona Maria de Navarra. 
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A s p e c t e s l i t e r a r i s 

MINÚCIES 
Qüestions lamentables 

Molt sovint és dut a les pàgines 
de la premsa catalana el tema de les 
relacions entre els intel·lectuals de 
Barcelona i de les comarques. Hi ha 
parers optimistes i parers pessimistes 
en aquesta qüestió. Uns creuen que 
regna cordialitat entre els literats, els 
artistes i els periodistes de Barcelona 
i els de fora de Barcelona, i altres 
es decanten a creure que la cordialitat 
només és aparent o, millor dit, simu
lada. 

Creiem, diem-ho per endavant, que 
no enclou cap perill ni és per cap 
ccnceote un malfet el treure a la llum 
del sol aquesta qüestió de la concòr
dia certa o no certa entre elements de 
la ciutat i de les comarques. Si hom 
fa algun retret o assenyala algun cas 
lamentable de manca de cordialitat, 
no és que ho faci per obsessió ni per 
desig de fer créixer la tivantor en 
unes relacions ja en el fons no massa 
suaus, ans al contrari, és de pensar 
que hom exposa el mal per tal d'ex
citar a cercar el remei. 

Potser tenen bon tros de raó els qui 
creuen que fins ara, tret de comptades 
excepcions, l'artista i l'escriptor bar
celonins o han sentit un mal velat 
despreci envers les coses de fora de 
Barcelona o han mirat les activitats 
comarcals amb una mena de superio
ritat disfressada de paternal indul
gència o han afalagat les comarques 
amb mires interessades. Personal
ment, hem procurat d'observar els 
fets amb ulls imparcials i ens sembla 
haver pogut constatar que la majoria 
d'escriptors barcelonins o bé són in
diferents al reviscolament comarcal 
o no hi creuen i se'n riuen. Per molts 
d'ells, les comarques intel·lectualment 

no compten, són terres on la gent no
més sap cultivar la terra. 

Dir això n~ és clavar una llançada 
furibunda a la Ciutat. Es, únicament, 
combatre petiteses que es manifesten 
a la Ciutat a desgrat de la grandesa 
de la Ciutat mateixa. No actuem en 
escriure tot això com a combatents 
d'una brega entre Ciutat i anti-Ciutat, 
sinó com a homes que sentim al de-? 
dins la necessitat d'elevar per damunt 
de les comarques, de les viles i de les 
ciutats, el conjunt magnífic de toí 
això, o sigui la nostra terra sencera. 
L'amor a la contrada, a la vila, a la 
Ciutat, no ha d'ésser a perjudici de 
l'amor que hem de tenir per a l'entitat 
formada amb totes aquestes unitats. 

Joan Arús a "La Veu de Sabadell'' 
ha emprat les paraules justes en trac
tar aquesta qüestió. Ha definit el mal 
amb el nom d'exclusivisme barceloní. 
Es clar que aquest exclusivisme duu 
una munió de "camouflages", però de 
fet existeix. Potser a no tots els sec
tors intel·lectuals, potser a uns grups 
més arrelat que a altres, però això no 
desment la seva existència. 

Un cop inventat el tòpic de Cata-
lunya-Ciutat, s'ha cregut que ja s'ha
via atorgat a les comarques la màxi
ma concessió. Però si, per exemple, 
un diari barceloní escrit en català ve 
reproduint d'ençà d'un any endarrera, 
amb regularitat, escrits de la premsa 
comarcal, en canvi un altre diari tam
bé barceloní i escrit en català totjust 
fa dos mesos que reserva un dia a la 
setmana i un reconet que no faci nosa 
a aquestes reproduccions fetes sense 
triar gaire i perquè no diguin, i au!, 
les comarques ja poden estar conten
tes. Altrament, encara és necessari 
que les revistes comarcals trametin 
als diaris barcelonins, a més a més 
de l'exemplar, la "gasetilla pregada", 
perquè contràriament no en parlarien; 
encara persisteix el gairebé unànime 
refús de no voler desplaçar-se a les 
viles i ciutats comarcals per a tas-
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ques de cultura — naturalment hi ha 
excepcions—, desplaçaments que en 
pretèrits temps, èpoques d'eleccions 
principalment, sempre eren fets amb 
gust; encara persisteix el costum no 
gens polit de ni tan sols respondre a 
demandes de col·laboració literària per 
a casos extraordinaris; encara persis
teix el silenci davant exposicions ce
lebrades a mants indrets de Catalu
nya i davant aportacions comercials a 
la bibliografia catalana; i encara per
sisteixen casos com el que ara ha re
marcat Joan Arús, el qual s'adonà 
que a pesar d'assistir al banquet d'ho
menatge a l'Ignasi Iglésies represen
tants de mantes ciutats i viles catala
nes, cap d'aquells fou invitat a parlar 
a l'hora del brindis, ni tan sols el 
representant de Lleida, segona pàtria 
de l'insigne dramaturg. 

Es clar que són lamentables tots 
aquests fets i altres que no diem, és 
clar que els que eís denunciem serem 
acusats de veure fantasmes il·lusoris, 
és clar que se'ns dirà que no existeix 
el tal exclusivisme barceloní, sinó que 
a les comarques tenim una suscepti
bilitat excessivament delicada. 

Però els fets són els fets. I el mi
llor serà, en bé de l'harmonia que adés 
invocàvem i de la dignitat intel·lectual 
de tots plegats, que procurem trobar 
l'esmena. 

TEOGNIS 

(D'"Acció", de Vilafranca del Pe
nedès; 26 febrer 1927). 

UNA CANÇÓ 

Una n!t serena i bella, 
un galán i una donzella, 
de la lluna a la claror, 
a voreta un sortidor. 
Un somriure, una mirada, 
un sospir, una abraçada, 
una frase i un petó. 
Què és això? Una cançó. 

J. M. MURIÀ ROMANÍ 

CANTA P A S T O R 
Canta, pastor, 
sense ramat; 
canta, cantor, 
d'immensitat. 
Al mon tot son 
coses de fum, 
¡canta tú el mon 
que el veus de llum! 
Canta la mar, 
lanta la nit, 
canta l'açar 
i l'infinit. 
Canta lo Cel 
vestit de blau, 
per nostre anhel 
mancat de pau. 
Canta l'amor 
gloriós i nu. 
Canta, cantor, 
com cantes tú. 
Canta la mèl 
de les abelles, 
canta la fèl 
de les doncelles. 
Canta l'estiu, 
canta l'hivèrn, 
canta joliu 
lo que es etém. 
¡Canta, pastor, 
sense ramat! 
¡Canta, cantor, 
d'immensitat! 

BERNAT ARTOLA TOMÀS 

(D'"Almanac Valencià 1927"). 



Després del p is del foc. 
Fotografia original del llibre «('.accés a l'Ah 

de Nicolau M.' Rubió i Tuduri. 
:a Tropical», 
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II i li a i! ii ni o r i 
Es ja vespre quan, una criada, que 

acaba de preguntar a un senyor qvin 
és el carrer de la Llibreteria, travessa 
la plaça de Sant Jaume. 

Aquesta criada porta en una mà un 
paperet i en l'altra vuit duros. 

El paperet diu: "D. José Xinachs y 
Serra ha fallecido esta madrugada. 
E. P. D. Su esposa, etc., etc." Els vuit 
duros són per pagar l'anunci. 

Anem a la casa del difunt. 
La porta del pis està ajustada. En 

el rebedor hi ha el fana! apagat. La 
que es cuida d'encendre'l és la criada 
que hem vist en la plaça de Sant Jau
me. 

En la saleta de la part de darrera hi 
ha sentada, en una butaca, una senyo
ra que té el colze apoiat en una taula, 
on hi ha un vas ple, fins a la meitat 
de medicina, per a sustos. La senyor;;, 
escabellada i vestida amb descuit, plo
ra i de tant en tant fa un petó a un xi
cot de vuit anys que té arrimat a ella. 
Aquesta senyora, ja ho hauran com
près, avui ha quedat sense marit, i 
sense pare la criatura. 

Un senyor d'uns trenta anys, air.b 
veu d'espantat, diu algunes paraules 
a la vídua, que és la seva cunyada. 

Aquest senyor fa esforços per a 
mostrar-se serè, però no pot dissimu
lar l'espant que el té apoderat. Es 
comprèn: el seu germà ha mort del 
pit. I, com ja és el tercer de la famí
lia que mor d'aquest ma!, li semb''. 
ja que no pot respirar amb desahogo. 

Al costat d'aquest un altre senyor té 
a la falda un noi de dos anys, qne 
és el seu fillol, fil! del difunt, i va diem 
a l'un i a l'altra.—"Prenguin un glopet 
més de medicina; és cosa que no els 
pot fer cap ma!. No siguin d'aquesta 
manera". Al mateix temps, per dis
treure al noiet, que els demés dies, en 
aquella hora. ja és al llit, H posa el -e-
Uotge a l'orella perquè escolti la ra
teta. 

Sentada en el sofà, i a prop de ¡a 
vídua, hi ha la senyora del segon pis, 
que té, amb una mà, agafada la de la 
vidua i amb l'altra engrandeix (sense 
voler-ho fer) un foradet que hi ha en 
el sofà. 

Ai mig del sostre hi ha una gàbia 
penjada. A dins de la gàbia hi ha un 
canari mort, puix, atrafegats els de la 
casa amb la malaltia de l'amo, no 
s'han cuidat de dar-li menjar i ni 
menys s'han adonat que hagi deixit 
de viure. Ja SCL ve que qui més se'n 
cuidava era el mateix amo. 

Deixem aquest segon terme del 
quadro desconsolador, i anem a veure 
el que passa en la sala on hi ha el 
mort. Hi ha la criada, que ja ha tor
nat de can Brusi amb quatre pessetes; 
dos fadrins fusters que acaben de dur 
la caixa, i un enfermer que van ilo 
gar per a descansar la senyora, pero 
que de res no ha servit, puix el malalt 
no volia pendre res que no l'hi servú 
la seva muller. 

La gent que he dit i quatre ciris ro
degen al difunt. 

—Ha quedat molt bé! Sembla que 
rigui!—exclama la criada.—Ai, S'-
nyor! ¡Fa tot just un mes que vàrem 
anar a Montserrat! ¡Tanta broma que 
va fer! Qui li havia de dir! No es des
cuidi—diu a l'enfermer—de tallar-1' 
una mica de cabell. La senyora m'ho 
ha encarregat en gran manera. 

—Vegi qui és el que ens té de pa
gar la factureta—diuen e!s fusters a 
la criada.—Ja fa una hora que ens es 
perem. 

La criada anava a contestar però 
sent la campaneta de la porta i surt 
a veure qui hi ha. Com 1?. porta no era 
més que ajustada, ja troba en el re
cibidor a! senyor Nofre i a la seva 
senyora, amics de la família des de! 
còlera de l'any 35. 

—Ja deuen saber... 
—Sí—replica la senyera:—hem tro-

(Segueix a la plana 14) 



OLOT. — Font del Cunil l . 

Clixé E. Morer. 
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bat aqueixa tarda al senyor Agustí, i 
ens ho ha dit. 

—Si el volen veure .. 
El senyor Nofre ja havia dit la esse 

de sí, quan la seva senyora l'interromp 
dient:—No... ca... no es molesti; veu
rem a la senyora Llúcia. (Es la vídua). 

—Entrin, entrin, doncs. 
—Sí, perquè ni els morts de la fa

mília m'ha agradat veure. Un cop 
morts ja no hi ha res que fer-hi, i... 

La criada obre la porta de la saleta 
i la vídua es gira, i, al veure al senyor 
Nofre i a la seva muller, s'aixeca de 
la butaca, toma a plorar, i diu: 

—Ja ho veuen, pobra de mi! Ja ho 
veuen! 

Son cunyat, el padrí del noiet i la 
senyora del segon pis colmen a la ví
dua. 

—Ja hi tornes! 
—Per Déu, Llúcia! 
—Però, bona senyora! 
—No es desesperi—diu el senyor 

Nofre. 
—Tingui una mica d'enteniment— 

diu sa muller.—Faci-ho al menos per 
aquests dos angelets que li queden. 
No en caldria d'altra que ara vostè, 
amb el disgust, es morís i deixés sen
se mare aquests pobrets. 

—Si jo sense ell... 
—No s'hi ha fet tot lo que s'hi ha 

pogut? ¿I doncs? 
—Això sí; metges, curanderos, vaig 

fer venir aquella dona de Badalona, i 
fins hem provat allò dels anissos. 
Aquí hi ha un potet de pomada que 
ni menos ha servit; tot just es repara, 
i val set pessetes i mïtia. Li dic que 
ne he deixat res per a provar. 

—Res! Es valen de l'ccasió. ¡A on 
s'és vist fer pagar set pessetes i mit
ja d'un pot tan petit! Jo no sé com el 
Govern tolera aquestes et ses! 

—¡Desgraciat del que ha de raure 
amb aquesta gent! 

—Miri, a casa—diu la senyora del 
segon pis—estàvem d'allò més bé, 
mal m'està el dir-ho; i, amb dos anys 
que ei pare va estar ma'alt, tot se'n 

va anar a rodar. I no es pensin que es 
curés! Ca! Jo estic amb el fi i efecte 
de què els metges el van matar. 

En aquest punt s'anima la conversa
ció. Tothom diu mal dels metges. Es 
parla d'un que, essent fill d'un fuster, 
avui és propietari. L'última casa que 
ha comprat és la d'un jove que tots 
els de la tertúlia coneixen 

Es parla del jove i de com s'ha fet 
mailbé la fortuna que li varen deixar 
els seus pares. 

Es dir que de tot es parla menys del 
mort. 

La vídua, naturalment, es distreu i 
no pensa més en plorar fins l'endemà, 
quan s'emporten al seu marit. 

El que passa allí ho dirà qui sàpi
ga lo que passa allí on hi ha un en
terro. 

ROBERT SANALL (Albert Llanas). 

(D'"Un troç de paper"). 

FILOSOFIES BARATES 

Prudència, Seny, Covardia, tres 
germanes tan iguals que en emprar-
los, mantes vegades ens equivoquem. 

Cal cercar l'espiritualitat entre la 
intel·ligència, la materialitat entre la 
ignorància. 

L'home que no té una idea fixa de 
les coses és una nau sense timó, els 
vents la dominen. 

L'home que té una idea fixa de les 
coses és una nau .amb el timó fermat, 
va al lloc marcat si no s'estrella pel 
camí. 

Anima, Esperit, Amor; tres noms 
vulgars per la ignorància, tres reali
tats supremes per la intel·ligència. 

LLUÍS BOTA I VILLA 

IMP. ALTÉS. 
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PELS B E U S CARRERS DE MA CIUTAT 
Pintura i Decorado 

FRANCESC FERRER. Aragó, 193 

PINTURA DECORATiVA.-Papers pintats. 
Rètols.— Viladomat, 52.-Barcelona. 

. . PINTURA de Cotxes i Autos 
Joan Mir.—Villarroel , 126 

Tallers Castellanas. Escultura re
ligiosa.— Balmes, 123. T . 2318 G. 

Ferros artístics, especialitat amb 
els encàrrecs. JOSEP F L Ó . Aragó 277 

Tenyits, rentats i aprestos. C. de 
Cent , 319. (Ssal., E . Granados 64) 

TINTORERIA CATALONIA. Tenyits i 
rentats econòmics. Aragó, 339 

Tenyits electre-químics i rentats 
en sec.—E. Granados , 141 

Electricitat. CARLES ROSELL 
Calabria , 95. Telèfon 1592 H . 

Instalacions, aigua, gas, electricitat 
i reparacions. G. TOMÀS Tal le rs 76 

Electricitat i Lamp. MARCELÍ ROVIRA 
Plassa Pi , núm. 2.-Barcelona. 

Fàbr ica de Lampares Elèctr iques 
ALFONSO MAÑER.-Vil lar roel , 173 bis 

Instalacions i reparacions elèctri
ques.—Roselló, 207. Telèf. 2989 G. 

Reparació de tota classe màquines 
elèctriques. D . AGÜELO. Aragó, 359 

P A T E N T S I M A R Q U E S 
A. PASQUAL.—C. de Cent , 304, pral . 

Ll ibres , els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

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

L A FIRA DEL BOSCH. — Joguines. 
Rambla del Pra t , 2. - Barcelona, G. 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tal lers , 72. 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
P É R E Z I SÀBAT.—Fontanella, l í 

Articles fotogràfics i ràdio 
V. CALDES ARÚS.—Salmerón , 140. 

Tapicería, cortinatges i sillons con
fort. Consell de Cent , 336, baixos 

CASA SIBECAS. Articles per a tots els 
Sports.—Aribau, núm. 35. 

Art icles Viatge i Pell 
L A MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

Moneders, Carteres i Petaques (F.) 
R. Torres .—Plassa del P i 2.-Barna. 

Fàbr. Articles de pell i per a regal. 
Perfum. M. OLLER. Casanova, 117 

Cristal leria i Alumini 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 

VIDRES, Cristalls plans. - T . Garcia . 
Panadès , 1. Te l . 1166-G. — Barna. 

Ta l l e r d ' O P T I C A , J . PUIGORIOL. 
C a r r e r Muntaner , 56 

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
Compra-venda. — Menéndez P . 14 

E L K R I C . Acc. i nov. per a Auto, a 
preus reduïts.—Aragó, 201 

Recauxutatge Fort, el millor 
E. Granados , 85. Telèf. 2853 G. 

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

Esmolet i paraiguer, afinació de 
tota mena de tall. Bruch, núm. 71. 

Bicicletes, Motors, Export 
J . BENEDIT. Aragó, 270 

BICICLETES I ACCESSORIS, nous i usats. 
C r e u Cuver ta (prop Calabria) 

REPARACIÓ I LLOGUER DE BICICLETES. 
J . Te ix idor .—Carrer Rocafort , 29 

L. RICART. Bicicletes, accessoris, 
major i detall.—Trafalgar, 41 



MOBLES FRADERA 

Uí 
Fabricació propia 

<•> 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiposieió. Despsili i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

B A R C E L O N A 

SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 
Pitr i txol , 3 i 5 - BARCELONA 

FABRICA OE LLOHGSNISSES 
la m i l l o r de la nostra t i r r e 

T E L E P B J i S 
S Seu d'Urgell, n.° 124 
21 Barcelona, n.° 2 0 2 3 
a S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

C A S T E L L C I U T A T 
( S e u d'Urgell) 

Especialitat» «ELECTRO-WATT» Metatúrgiques 

Ï R A 3 Í C E § C ' B E L · I R A H 
Carrer Muntaner, 7.-Telèfon 964-A.-Barcelona 

Aparells per a llum a Vapors de Navegació Mines. 
Cargols de tota classe. 

Decolletatge. — Peces especials. 

BICICLETES. Construcció i reparació, 
i demés accessoris.—Bailen, 85. 

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

Acadèmia Tal l i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral . 1." 

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

Demaneu la faixa ÉLITE recomana
da pel cos mèdic.—Via Laietana, 54 

Venda ¿'ORTOPEDIA i articles 
d'higiene tnaj. i ítef.-Provença, 195 

Pianos, ha rmòn iums : venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

. . FRATERNUS. Agència de Negocis 
Plassa Catalunya, 3, 2.°, l.a .-Barna. 

Rellotgeria PAHISSA. Adob de re
llotges. Joies.—Mallorca, 330.-Barc. 

Caixes cabals des de 200 ptes. totes 
d'acer.-P. Marqui l ló . Mallorca, 125 

ESTORAS I CARPETS coco.-Ll. Gibert. 
P . Urquinaona , 8. Te l . 713 - S. P . 

MOBLES (Fàbrica) .—E. Dalmau 
Plassos i comptat.—Mallorca, 178 

MOBLES D'ART.—Decoració y res
tauració.—València, 281 

Mobles de tots preus. - A. N a v a r r o 
Casa fundada en 1892.—Balmes, 70 

N I N E S . Manufactura . Gran Assort i t 
Joaqu im Costa, 21 (antes Ponent) 

:d/i>¿. 


	BORINOT_a1927m03d03n171_001.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_002.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_003.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_004.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_005.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_006.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_007.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_008.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_009.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_010.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_011.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_012.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_013.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_014.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_015.pdf
	BORINOT_a1927m03d03n171_016.pdf

