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PAISATGES ESPIRI T UA L S

L'ALTA CIUTADANIA DE L'HISTORIADOR
DE LA CIUTAT

A ¡'honorable ciutadà Manuel Ribot i Serra.

p er damunt de l'alcalde i del jutge i dels regidors i dels actuaris, i per damunt
de cada una de les ànimes que fornien els agrupaments de població, hi ha

encara un home d'una més alta dignitat ciutadana : és l'historiador de la ciutat.
Ell és la demostració de inés pura ciutadania perquè l'esperit de la ciutat vibra en
ell iminutablement.-És l'home del pretèrit i del present que a través dels temps ell
haurà fet actuals en recollir les seves vibracions i perpetuant-les. Homes preemi-
nents hi ha en la ciutat que els fa joguina seva l'atzar o la conveniència d'un mo-
ment, i de tots els altres ciutadans s'esvaïrà el record així que s'hagi esqueixat la
roba que teixiren, tan bon punt sigui corcada la finestra que varen construir, quan
devingui un enderroc la paret que alçaren... Però no així passarà a l'obra de l'his-
toriador. Treballar per al futur, produir pel goig de llegar als que vindran; edificar
un registre de ciutadania per un amor inés ample que el dels pares, dè . la' familia,
de la societat, de la política : per amor de la ciutat. Vet aquí una preada existència
laboriosa aquesta del ciutadà que viu el dia que avui mor i el segle que fa segles
es va extingir; el que és quotidià constructor de la ciutat 1 amorós reconstructor de
la villa, del poble, del llogaret i dels qui en foren pobladors. Ell Iza fantasiat entorn
de lotes les perspectives ciutadanes i des d'un altell escruta amb uns binocles que
adapta invertidament al seu esguard i li mostren una ciutat petita- i bonica,
després fita els ulls lliberts al mateix indret i sent la pzznyidorq;sénsgció de la rea-
litat, però torna a usar l'aparell òptic i, dilatant fins al màxim el grd' duador, la
ciutat se li transforma en una fantástica i immensa metròpoli, que ell beneeix amb
abrandats entusiasmes. Ell inscriu una data o un nom i diz 'un vers a la'ciutat tan
delicadament corn el diria a una seva enamorada, i si consïderenz amb' Rousseau
que la part més instructiva dels anals dels pobles és 1'história de la seva fundació,
devent proclamar en l'historiador de la ciutat el Primer Ciutadà, perquè ell és inz-
mutable : pretèrit, present i futur.	 .a^?!•^,

ORIFLAMA.

^yeti
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EL MESTRE

ixí cal nomenar al cap-
davanter de tot movi-
ment literari i artístic
de nostra ciutat, durant
molts anys: el mestre.
Abans d'En Manuel Ri-
bot i Serra, quaranta
anys enrera, es poden

ben comptar amb els dits els conreuadors
de les arts i de les lletres a Sabadell.

Tantost si la ciutat havia produït fins
aleshores, sinó homes industrials. (Donen
més les màquines que els llibres). Perxò
escau tant en plena creixença fabril i in-
dustrial de la ciutat, l'aparició espiritual
d'En Ribot.

Ell que venia amb un bagatge ple de
vocació literària i amb l'entusiasme d'una
joventut freturosa de fer, sapigué aviat
deixondir valors adormides i donar for-
ma a totes les manifestacions artístiques i
patriòtiques de la ciutat. Pocs com ell han
laborat per la cultura ciutadana.

Fundador amb quatre companys del
primer Centre Catalanista local, al voltant
d'una taula de l'Ibèric i organitzador de
les primeres i memorables festes literàries
de nostre Ateneu; orientador i aportador
del bon gust, llarga tongada, en els nos-
tres teatres i iniciador i propulsor de tota
obra progressiva i cultural de Sabadell;
col'laborador literari, obligat, de tota dig-
na publicació nostrada i pacient ordena-
dor de nostre arxiu municipal; fundador i
director del degà de nostra premsa 'La
Revista s —il'lustrada i de gran valor en sos
primers ternps—i curós investigador de les
tradicions i orígens de nostra història que
li ha merescut el títol de Cronista de la
ciutat;... encara que no los més que per-

xò, En Ribot mereix que estampem el seu
nom amb tot l'orgull de qui retreu una
glòria de casa.

Esperit selecte i culte, forjat a la larga
d'una voluntat que tot ho sacrifica a ses
aficions literàries, el nostre renaixement
català Ii és ben deutor d'agraïment, car
ell és un herald dels qui anaren al davant
cantant com un bard, en la tasca de la re-
constitució de la pàtria.

La Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, de la que fa pocs anys n'és
corresponent, palesa que el seu mèrit li-
terari és deis que calen ésser regoneguts
i honorats. Per a nosaltres, que l'hem se-
guit molt d'aprop i l'hem llegit sovint,
sempre serà En Ribot un capdavanter i un
mestre. El què és de doldre, que no hagi
aplegat en llibres l'obra de sa ]larga vida
periodística; ses proses disperses, sos dis-
cursos i més encara, que com a poeta ha-
gi abandonat, tan d'hora, la muntanya
on els déus li parlaven a cau d'orella per
a que ens trametés amb el llenguatge
diví de la poesia tot ço que de be11 tanca
el món material i moral.

Qui com a periodista, ha escrit sempre
amb l'aplom d'hom assenyat, com a poeta
ha fet el mateix, semblant que l'ànima
rítmica d'En Ribot ens hagi donat en vers
tot allò, com diria Maragall, que no li
hauria sortit en prosa. Mes qui té un estil
fi i un escriure robust i substancial, com
ell, i està encara atent a tot moviment ar-
tístic, no s'havia amb vint anys de cansar
pas de volar i de fer versos, després de
tants èxits assolits. Fa temps que no se li
veu més que algun treball escadusser. Per
no haver publicat més que dos reculls de
ses poesies (Idilis i Balades i Garbuix),



GARBA

els nostres juniors quasi no coneixen d'En
Ribot més que el nom i sa figura venera-
ble, i ben poc del poeta que en tots els
certàmens i Jocs Florals de Catalunya,
collia, anys enrera, llors a bastament. Fill
En Ribot de la seva època, per sos versos
traspua el romanticisme d'escola dels es-
criptors catalans de sos bons temps, i l'en-
tusiasme que el fa tan fecund, pervé tam-
bé, com en aquells, de l'amor patri que
l'abranda i li fa dir del Monestir de Ripoll:
Símbol d'aquesta terra davall de tes arcades
inspira'ns de la pàtria el nou destí;
desperta en nostres ànimes les glòries obli-

i crida'ns a tothora :	(dades
heu de refer la pàtria com m'heu refet a mí.

En Ribot o no cantaria o ha de sentir-se
en ses poesies l'agre de la terra. Sempre
se'l troba català, canti La Vall d'Aran, El
Timbaler del Bruc, Les Dues Banderes,
L'Aplec i àdhuc El Porró. Mes com Mes-
tre Oleguer encarna l'alt sentiment de
pàtria d'En Guimerà, El Vectígal de la
carn és també l'encarnació de l'esperit
català d'En Ribot. El Vectígal li sortí na-
turaiment una obra teatral perquè porta
el gest catalanista dels seus temps.

Llegint poesies d'En Ribot, hom desse-
guida descobreix, car no la pot amagar,
tota sa psicologia, i endevina aviat com
pensa i el què sent i el qué vol fer sentir.
La pàtria, la fe i l'amor, són en ell com
tres persones i un sol Déu, com un sol
ideal cantat amb diversa forma i distinta
harmonia. Perxd ha sigut tan inestronca-
ble la seva inspiració durant el temps que
ha escrit. Líric de potència imaginativa i
de fàcil versejar, devé més descriptiu que
subjectiu; més que a si mateix, canta les
gestes i tradicions nostrades; a la pàtria
de sos amors i a la fe dels avis que li va
inspirar el Poema de la Verge dels Do-
lors i la Llegenda de la Mare de Déu de
la Salut en la qual humilment sembla ens
vulgui dir el per qué escriu i canta :

Esventant les cendres—de temps més rèmots,
el caliu de pàtria—vinc a cercar jo;
vinc cercant guspires —per mantindre el foc
de la fe dels avis—i del patri amor.

Mes tant quan se fa personal com im-
personal, sempre sap reproduir amb idees
pròpies les formes sensibles del món ex-
terior bellament gonflades d'entusiasme.
I el seu estil colorista i pintoresc brolla
naturalment, com aigua clara de la font,
de sa fecunda fantasia i és ric en temes i
reflexions. I té un sentiment instintiu de
les coses que canta amb claredat sonora,
que li fa treure profit de tot.

Tal volta és perxò que assolí més po-
pularitat que altres poetes; perxò de sa-
ber engormandir, fent sentir al poble el
que ja sap li ha d'agradar.

Algú podrà dir que En Ribot perteneix
a l'escola dels qui fan poesies amb argu-
ment, retret que constata que a l'impres-
sió que descriu hi va unida sempre una
finalitat cabdal : la finalitat de donar al
poble quelcom que li quedi, que el mora-
litzi, que l'eduqui; quelcom més que una
fulla escampada, que un llambrec de co-
lor, que una nota fugitiva. L'estètica no
està pas renyida amb això. Una prova
n'és el gràfic acabament de sa poesia Els
jornalers:

Què pot tenir el ric que jo no tinga?
Diners i prou; que Déu els hi mantinga.
Jo sols voldria ço que ell té de sobres
per a eixugar les llàgrimes dels pobres.

Per a En Ribot resa aquella sàvia trilo-
gia: Ut veritas pateat. Ut veritas mul

-ceat. Ut veritas moveat. Ell sempre ha
escrit per a fer clara la veritat, per a plaure
i per a moure, o sia per a allò d'ensenyar
agradant. Unint termes diríem que el seu
lirisme és un lirisme dramàtic i per a nos-
altres en ço rau el més bon cop de gràcia
de moltes poesies d'En Ribot. L'exemple
d'Els nàufi•ecs que li ha donat just renom
i sobretot el de La Puntaire que el ma-



GARBA

teix s'ha prestat a ésser una cançó que
una obra escènica, es trobaria en la major
part de les seves poesies.

Passada l'actual revolució literària, la
crítica dirá si tenen més pecats els poetes
del renaixement català que els del nome-
nat classicisme d'avui que fa de la lliber-
tat artística un dogma i una regla. «Ara
estem —diu el nai prou plorat Joaquim
Folguera en son llibre Les noves valors
de la poesia catalana— en una posició
semblant a la dels clàssics del segle d'or
francès davant dels poetes de la Plèiade...
Qui sap si d'aquí a alguns anys quan las
el món català de l'agitació mental del
post simbolisme que ara furga per a triom-
far, cerqui un antídot, caurà sobre la poe-
sia de Verdaguer i s'hi enternirà...> i per
lo tant, direm nosaltres, potser sobre la
poesia d'En Ribot que, com a líric, hi té
certa semblança. Per a afirmar-ho, només
cal llegir son cant a La Vall d'Aran:

Tal com la rosa alpina que esclata a la gelera,
ets un verger on nia l'eterna primavera;
per dar-te vida i glòria es bada el Pirineus
entre ses branques fermes amb joia t'empre-

(sona
i amb ses fresseres aigues el rialler Garona,

tes glòries carita arreu.

Ultra tot això En Ribot té un altre caire.
Com a poeta humorístic pocs el guanyen.
El seu llibre Garbuix amarat de sà bon
humor, és dels que no s'empolsen a la
llibreria. Els dos cavalls, Els xavos, El
riu i la lluna i Blancs i negres, són totes
poesies que distreuen i ensenyen i que es
fan repetir com el vi bo. Amb un caient
popular i anecdòtic que mestreja, sap péi-
xer En Ribot al poble una ètica com la de
l'Auca del bon viure, on ens serveix amb
rima aquests bons consells :

Si de salut vols gaudir —de la nit no en facis
i lleva't ben dematí.	 (dia

D'aigua que no reb—ni sol iii serena
no te'n tus mai—que és de mala mena.

Fes la creu a l'aiguardent,
pensa bé que és un dimoni
que condemna a molta gent.

Pren per màxima i consell
que és la ciència més difícil
la que ensenya d'ésser vell.

Mestre que té múltiples aspectes, en el
fons és sempre un educador. Dóna la ve-
ritat i la moral abillades amb versos ta-
llats amb el trapant de la més estricta
correcció. I ni ha de torturar formes per a
encabir un pensament , ni naturalitzar
mots ignots per a dir belles coses. Tal vol-
ta si avui comencés, se l'emmenaria el
corrent modern per altres camins; car tots
soni molt fills dels nostres temps i l'art és
també molt subjectiu i té també un espai
molt ample. Però així i tot, jo crec que
En Ribot dintre les novelles orientacions,
seria internament ço mateix que ha sigut
fins ara: un poeta sincer i macís, d'argu-
ment ciar i de rancior floralesca que sap
dir bellament coses bones; car això va in-
clòs en son temperament literari gens in-
fluït encara per l'escola francesa de la que
tenen força ressavis molts escriptors dels
nostres temps. I no per haver vingut En
Ribot primer, deixa de tenir fins entre ells
el seu just mèrit. La seva valor espiritual
a Sabadell i a Catalunya va senyalada
amb una fita, i a sa personalitat literària
fan acatament els joves escriptors de nos-
tra ciutat, perquè veuen en ell al patriarca
i al mestre que els anava al davant.

Sabem que el nostre poeta i també au-
tor d'Orígens de Sabadell, serva inèdits
uns estudis de nomenclatura dels carrers
de la ciutat que seran, quan vinguin a la
llum, el bell floró de la seva obra d'inves-
tigació històrica.

A nosaltres ens plau admirar-lo, entre-
tant, com un abet coronat de neu que
somriu veient créixer plançons a les seves
plantes.

JOSEP CARDONA, PVRE.
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La bonhomia d'En Ribot

i Serra

othom qui tingui oca-
sió de tractar íntima-
ment a En Ribot, per
poc observador que
sigui , constatarà en
ell i en grau superla-
tiu, aquesta estima-

ble condició humana de la bonhomia.
És per aquesta condició que En Ribot

sempre és oït i llegit amb interès expec-
tant pels joves i amb consideració pels
que no ho són. I és encara degut a aquest
do personal que tants neòfits del periodis-
me s'atancen al mestre en busca de con-
sell, sotmetent-li els seus assatjos, expo-
sant-li projectes i demanant-li orientacions.
En Ribot té sempre per aquests casos el
mateix acolliment paternal d'encoratjador
i protector. És allavors quan d'ell afluei-
xen els bons consells, tan aciençats i cu

-rulls de seny i de sentit comú, les opinions
franques i autoritzades, les dades verídi-
ques sobre història i la tradició del nostre
poble, en forma que convencen i afala-
guen sense deixar lloc a cap ombra de
dubte, constituïnt un esperó per al novell
periodista que vol atrevir-se a portar a
terme qualque investigació o iniciativa.

La bonhomia és virtut cívica excepcio-
nal en els temps presents. Més aviat hom
es troba a cada pas amb caràcters rebecs,
de mal tracte, pedants o excèntrics fins en
els seus detalls més ínfims.

Per això ens ha semblat oportú retre
homenatge a la bonhomia de mestre Ri-
bot i Serra, presentant un dels caires més
característics de la seva personalitat.

Manuel Ribot i Serra

Tot temps l'he vist igual, honrat i noble;
son lleal somriure com un sant-i -senya
li conquerí dels cors l'entrada franca;
de la ciutat nostrada és el cronista;
tot fet que ens esdevé Ell ('avalora
com destre orfebre tassador de gemmes.

Esmerça sa existència en altruisme,
son si sol avençar-se a la demanda;
és la bondat humana que alambica
la malvestat, tornant-la guaridora;
no sap blasmar de res; quan sa fi vingui
tindrà un mot de perdó per cada ofensa.

Jo no el conec d'ahir; érem ben joves,
just lliberats de l'alba adolescència,
que en la mar de l'atzar junts navegàvem;
un oratjol d'abril virà la barca
vers l'illa eternament encantadora
on l'esperit s'enfuig de sa crisàlide.

Fórem exploradors d'un món d'ensomnis;
Ell, bon germà, guiava mon pas feble;
del cinamom les branques odorantes
llançava en mon camí, delícia pura
quan, febrosencs, mos polsos enflocava
flairant un nou delit per l'aspra via.

A l'Ideal pujàrem animosos;
fort, Ell fou davanter; ¡Oh, cima santa,
delectació de l'ànima enyorívola!
¿quant temps hem sojornat, bessons de pàtria
en aqueix món sublim on no hi ha sexes,
on Déu és pròdig d'inefable joia?

Sa lira preludià...
¡ Ciutat volguda!

pel traqueteig fabril prou eixordada
¿no oïres ses esparses amoroses,
els virolais gentils de sa Llegenda,
ses típiques balades que harmonitzen
el dring-dring dels boixets de sa «Puntaire»?

Honrós de qui escoltà, no viu de vida
l'home qui no copsà veu de bellesa;
¡beneït el cantaire que ens consola
i aporta pau quan de lluitar som lassos!
Teixim corones per sa testa augusta,
¡ ma Sabadell, Ribot és ton poeta !

.1. VILAR COLOMER.	 AGNÈS ARMENGOL DE BADIA.
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En el Centenari de l'Escola Pia
de Sabadell `*'

Poques, ben poques vegades poden
ajuntar-se els pobles en germanívol

aplec per una causa tan digne, per una
festa tan noble, per una raó tan justa com
la que avui ens congrega aquí per a com-
memorar 1'instal'lació a Sabadell de la
benemèrita Escola Pia.

Tots ens hi havem juntat; tots per igual
hem sentit l'obligació, el sagrat deure de
pendre part activa en aquest honrós ho-
menatge a la noble i digna institució ca-
lasáncia. Tots ens hi trobem i tots ens sen-
tim animats per un mateix sentiment : el
d'acomplir un deure sagrat i pagar un jus-
tíssim tribut. Tots donem mercès a Déu
Nostre Senyor que ens permet en aquesta
diada fer demostració palesa de la grati-
tud d'un poble, honorant a la vegada la
memòria veneranda de nostres avant-pas-
sats, que tingueren iniciatives tan nobles
1 encertades com la que avui ens aplega
aquí a celebrar la primera centúria d'a-
questa institució veneranda que, amb sa
acció benefactora, ha transformat en un
breu període d'anys nostra estimada pà-
tria, fent de son vil'latge humil una ciutat
populosa.

No cal pas demostrar-ho, que és ben
provat de sobres. L'instal'lació de l'Escola
Pia a Sabadell és la fita que assenyala
amb marca ben patent el començ de l'è-
poca de la grandesa i prosperitat de la
nostra Sabadell. Les tres flors del seu le-
ma, Pietat, Lletres i Ciències, obraren el
miracle. L'erm aná fent-se un verger, i co-
brant cada dia major esplendidesa; i en
l'espai d'una centúria ¡mireu quina florida
ha tret! ¡Quanta grandesa ha assolit!

En una humil caseta, al peu de l'antic
portal de Barcelona, fou instaPlada molt
modestament. Els mestres la cuidaren
amb zel ardent i constant; els deixebles
l'acolliren amb fe i amor; el poble va ro-

dejar-la de consideració i afecte, i, en
breus anyades, ella anà estenent-se, este-
nent-se...

La generositat d'un Rei, Ferran vn, i la
noble i pietosa sol'licitud d'un venerable
escolapi, el P. Tomás Miret, li feren l'o-
frena valiosa d'un herrnós temple. A son
entorn, l'amor i la pietat del poble, fent-li
generoses donacions, hi bastí un nou edi-
fici que va ajuntar-se amb l'antic, mitjan-
çant un arc o volta. L'Escola Pia aná en-
grandint-se , extenent-se i acollint cada
dia amb més amor major nombre de pe-
tits deixebles. Mitja centúria després de
l'instal'lació, ja es feia precís el bastiment
d'un Col'legi major. Sabadell s'engrandia,
i l'Escola Pia li resultava mesquineta per a
contenir i abrigar sa nombrosa filiada. I la
fe dels mestres, l'amor dels deixebles, el
ferm afecte i bona voluntat del poble, en
amorosa i noble mancomunitat, empren-
gueren la construcció del nou Col'legi,
convertit avui en Casa Consistorial.

La volta dels Escolapis, primera llaçada
d'unió entre els primitius edificis, fou ar-
runada en una nit de revolta, a pretext de
l'embelliment de l'antiga villa, ja frissosa
per convertir-se en ciutat. L'ornat públic
va guanyar-hi molt, no hi ha pas dubte,
però 1'úníca víctima del sacrifici fou la be-
nemèrita Escola Pia, ja que les reformes
en projecte limitaven sa capacitat i impe-
dien son futur expandiment. I fou llavors,
quan la dura necessitat va imposar l'idea
de la construcció del grandiós Col'legi ac-
tual, que, enaltint la dignitat de l'Escola,
satisfés a la vegada les necessitats i aspi

-racions de la ciutat futura.
I la generosa Escola Pia va dir-li a Sa-

badell : — ¿ Vols ma casa per palau del
Consistori, i tot lo que jo tinc per embellir
la ciutat nova ? Greu dolor me fa el dei-
xar-ho, mes per tu ¿ què no faré? M'ho
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demanes: pren-t'ho. Jo em faré enllà, ben
enllà. 

I basti els murs de l'actual Col'legi en
una barriada extrema i solitària, quasi als
defores. I la ciutat la veié florir de nou i
amb més esplet que mai, i volgué acom-
panyar-la, i en aquella extrema barriada
en breu temps hi floria una nova ciutat
que li feia amorosa companyia.

I així han crescut i han viscut unides la
ciutat i l'Escola; i avui, en la primera cen-
túria de sa germanívola convivència s'a-
bracen amoroses, celebren son vell con-
sorci, es feliciten de son progrés i son en-
grandilnent i fan vots fervents per sa mu-
tua prosperitat.

L'Escola Pia, sempre generosa, sempre
desinteressada, ha fet obra immensa i ge-
gantina de cultura cristiana, sembrant i
conresant amb constància i amor les flors
de sa esplèndida trilogia : Pietat, Lletres
i Ciències, entre nostra filiada, durant'una
centúria. L'obra és de tots ben coneguda
i lora ociós l'intent de demostrar-la. Tots
la veiem; tots la sentim. Per això ens tro

-bem aquí . La prova palesa d'aquestes
afirmacions és l'acte que celebrem.

:r.**

Molt te devem, oh Escola Pia, i no oblf-
dem pas el deute. Molt ens has honrat.
En paga d'una part de l'honra rebuda,
t'havem donat la flor de nostres fills. Ben
nostres són, i ben teus, i com nosaltres
veneres sa memòria, l'il'lustre Calasanç
Casanovas, l'orador insigne, pedagog ¡i-
lustre i guiador excels de la gran ordre
calasància en la suprema dignitat de lea
mateixa; son venerable germà, el P. Agus-
tí, Provincial honorari i fundador de l'or-
dre de Mares Escolàpies; el P. Francisco
Clerch, Assistent General de l'Ordre, natu-
ralista eminent, d'universal renom; el Pare
Francisco X. Sallarès, gran orador, escrip-
tor eminent, educador insigne; el P. Joa-
quiln Corominas, inspirador de grans sim-
paties per sa bondat i sa virtut 1 son festiu
i florit ingeni; i tants d'altres que, com els
PP. Brujas, Capdevila, Deu, Vidal, Arús, i
tants d'altres, avui vetllen en el Cel per
l'esplendor i la glòria de Sabadell i de sa

Escola Pia. I no és que vulgui oblidar els
vivents que, fills també de nostra terra,
militen avui gloriosament en tes nobles
files. No esmento els seus noms il'lustres,
perquè sé ben bé que la modèstia és una
de les més preciares virtuts dels fills de
Calasanç, i no intento pas ferir-la.

Molt te devem, oh Escola Pia. Les flors
més cabdals en tots els ordres, que han
donat glòria a Sabadell, han florit en tos
jardins. Els noms insignes del gran Doctor
Sardà i Salvany, dels Isidre Romeu, de
Vilarrubias, d'En Joan Sallarès i Pla, de
N'Eudald Viver, i de tants d'altres que han
enlairat el renom de Sabadell, tots osten-
taren amb noble orgull el nom de deixe-
bles de la teva Escola. Molt te devem, oli
Escola Pia; molt t'havem donat. No estem
pas en paus, ni volem estar-hi. Ens has
donat tot quant has pogut; hem fet lo ma-
teix. Lo mateix farem amb l'ajuda de Déu,
i desitgem igual correspondència. Avant
i amunt : ens has conduït per aquesta
gloriosa via. Avant i amunt hem arribat
a on som. N'estem ben contents, Grans
mercès i per molts anys.

La prova palesa de la consideració i del
respecte que a Sabadell mereix l'Escola
Pia, la podem donar amb noble orgull
quan se'ns pregunti pels origens de la
nostra Escola, qual gloriós centenari estem
celebrant. —Aquí fou—podem dir als qui
preguntin, portant -los a la Plaça del Doc-
tor Robert, avui centre i cor de la ciutat
nova. —Aquí fou; el vell Col'legi era aquí.
El temple i la Casa del Consistori són avui,
i que per molts anys ho sien, els centine-
lles històrics que fan guàrdia d'honor a
l'espai del vell Col'legi. L'espai hem dit,
que no pas les runes; doncs per damunt
dels que foren sos gloriosos fonaments, la
ciutat hi enlaira palmeres que canten a
l'oreig de la marinada, i hi esten catifes
de flors que perfumen l'aire, en testimoni
de gratitud i d'eterna recordança.

MANUEL RIBOT I SERRA.

(*) Treball llegit en l'acte de la commemoració del
Centenari, celebrat en el Teatre Principal el dia 18 de
maig del 1919.
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EL POETA
i portant en les nostres
venes sang sabadellen-
ea, l'atzar ens allunya
de la ciutat quan enea-
ra no tenim us de raó,
i 1' allunyament exce-
deix d'una trentena de
anys, al retrobar-la no-

vament, no ens hi sentim pas forasters,
car el sol fet de sapiguer que existia una
terra, quasi inconeguda però ben nostra,
feia que anant pel món, volguéssim in-
quirir-ne les seves coses i volguéssim sa

-ber-ne les seves característiques i ende-
vinar-ne la seva fesomia.

I aixis sabíem nosaltres anant pel neón,
que la ciutat triornfava i s'extenia per la
voluntat i la tasca no interrompuda deis
seus filis dilectes. Quan se'ns parlava de
Treball i Economia, surava un nom : En
Sallarès ; quan del Saber i de la Ciència:
el doctor Sardà; quan de la Premsa i la
Poesia: En Manuel Ribot i Serra.

De Sabadell enfora en sabíem els noms,
mes no en coneixíem les persones.

Era en una villa de muntanya, la joliva
villa, avui ciutat d'Olot, que en plena festa
de Jocs Florals, sonà repetidament el nom
d'En Manuel Ribot, qui personalment es
presentà a recollir les distincions obtingu-

DE L'AMISTAT

A ton retret, injust, no he contestat
àdhuc sentir-ne dolorosa angúnia.
No és prou, pel sacrifi d'amistat,
el preu de satisfer una rancúnia.

RICARD PERMANYER.

des. Poc deuria pensar allavors el nostre
poeta, que un sabadellenc 1' espiava, i

menys podíem pensar nosaltres, que a
l'oir el seu nom sentiríem el bategar del
nostre cor i el tremolar d'un sentiment
inesplicable. Profundament sabadellencs
vàrem sentir-nos en aquells instants, i ens
en sentirem perquè En Manuel Ribot i
Serra era per nosaltres quelcom niés que
un poeta llorejat; era una manifestació de
la ciutat nostra; era un aspecte de la vida
i la puixança de la ciutat-bressol.

En Manuel Ribot i Serra, és doncs, una
figura sobressortint de Sabadell. Ell és
encara el seu poeta, perquè ho ha estat
sempre, perquè ho era quan Sabadell no
tenia poetes. Avui que sortosament, el
deixondir de l'activitat intel'lectual és un
fet remarcable, creiem que l'homenatge
que li endreça aquesta novella publicació
més que un acte de justicia és un deure
sagrat que a tots ens correspon complir.
Que tots d'una faisó o altre som els dei-
xebles d'En Ribot i Serra, oh, companys
de premsa, cronistes de simples esdeveni-
ments de la vida que passa, i vosaltres,
oh, devots conreuadors de l'alta litera-
tura! ...

J. M. CASTELLET I PONT.

EPIGRAMA DEL TEMPS QUE TORNA

D'aquesta llum la via avui s'esmalta,
bat dintre el cor la joia del donzell,
passa una amor que du damunt la gaita
una rosa i als llavis un clavell.

j. SOLER VILALTA.
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Les corrents modernes i el nostre
patriarca En Manuel Ribot i Serra

Cal confessar noblement que nostre pur
sentit de bellesa literària i artística ha

sofert, amb l'empenta dels nous temps,
sensible desorientació. Sens dubte la nova
corrent en art i literatura ha esdevingut a
Catalunya, judicant-ho nosaltres baix un
punt de mira exclusivament personal, del
tot divorciada amb l'obra pregonament
elevadora i madurada dels literats i artis-
tes catalans de fi de segle. Ens hem de-
clarat amb massa precipitació avançats
noucentistes, no pas per una espiritual
fretura eixida espontàniament de nosal-
tres mateixos, sinó per temptadors estí-
muls vinguts de fora. No hem sigut perse-
verants en continuar la ruta que varen
traçar-nos els nostres orientadors de la
gloriosa renaixença i, la vacil'lació més
impacient, ens ha fet caure en un foll i
estrangeritzat modernisme. Així ha pres
peu el nostre adalerat i enganyós movi-
ment d'avantguarda que, si bé ho mirem,
té de nostre l'ínfim ropatge exterior d'a-
daptació, però no la concepció purament
inicial. Som portats visiblement a remolc(
El dadaisme preconitzat per Rivière a
França i el futurisme capitanejat per Ma

-rinetti a Itàlia, han exercit damunt l'es-
tuari creador de la joventut intel'lectual
catalana, tot un imperi de funesta seduc-
ció, cosa que entre nosaltres —per què no
dir-ho ? — ha fet néixer el planter actual
d'imitadors falaciosos, l'obra inconsistent
i desvirtuada dels quals, és a tot hora i
moment un segell espantós d'impotència.
1 mireu com aquesta gent pseudo-artística

cerca per a laborar abscondidament el re-
ducte servil de la capelleta. Mireu com es
ramifica en la vida artística i literària amb
les nombroses i sectàries denominacions
de futuristes, dadaistes, fauvistes, cubis-
tes, diamantistes, dinamistes i altres istes,
per cert igualment eixuts de tota substàn-
cia alimentosa per a l'ànima. I ara, tot
just, s'adonen alguns de la fallida im-
mensa que ha ocasionat aital sistema de.
irreflexiva i mal entesa recerca espiritual...
Cal realment retornar a les formes clàssi-
ques i clamar als déus de I'Olimp la de-
guda indulgència, per tal que llur gràcia
torni de ple a nosaltres, fent renéixer a
cada ú el perdut sentit de bellesa autèn-
tica, diuen... i nosaltres ho hem dit sem-
pre, sempre 1

Únicament precedint-nos aquesta franca
declaració i confessar altres anomalies que
ja veurem, és possible parlar dignament
de nostre patriarca Manuel Ribot i Serra.

De l'obra sentida i aprofundida d'En
Ribot, que va florir a Catalunya en els
anys esplendorosos de la Renaixença, els
joves d'avui ens en hem desavingut un
bon xic a causa segurament de ('invasió
de novetats no sempre reflexives que són,
cona ja havem assenyalat, la característica
tambalejant i nirviosa de la nostra època,
car, salvant honroses excepcions, tot el jo-
vent que s'ha erigit avui en productor de
bellesa, que no altra cosa ha de represen-
tar exclusivament el caire viu de tot ar-
tista, apareixen contaminats en llur base
creadora d'estranyes influències, qual vi-
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sible fraudulència no ha pogut més que
donar-nos sempre la natural i desagradosa
sensació de cosa exòtica. I no cal pas,
per a aclarir el despropòsit referit, aportar
comprovants de cap mena. La novella,
excepció feta del treball en aquest sentit
notablement portat a terme per Joaquim
Ruyra, Prudenci Bertrana, Fin i Soler i la
Víctor Català , no existeix a Catalunya
sinó en qualitat de flor vermella trasplan-
tada del jardí naturalista de Zola. Sovint,
els altres gèneres literaris — també guar-
dant mesura i respecte vers algunes molt
escasses excepcions que realment i per
sort existeixen — i tot lo que les nostres
precipitades joventuts han intentat mate-
rialitzar en bellesa, adoleix d'estrangeris-
me, d'elements creadors manllevats, i en-
cara, si pot dir-se, d'un llustre purament
exterior. Sortosament, si fins avui no s'han
cansat certs elements de proferir les més
grans estridències espirituals a favor de

1'ultramodernisme, ens cap la satisfacció
d'haver vist com ja alguns dels seus ardits
capdavanters declina bo i proclamant-ne
la fallida amb aquesta expressió exacta :
— < Ço que hem fet, no ha sigut més que
molta remor de boixets entre dits, però
poques puntes al coixí >. Res més cert i
heu's-aquí esplicat el per qué s'han tornat
silenciosos els nostres literats i artistes de
la bona època, l'obra seriosa dels quals
apareix únicament confiada, corn tothom
sap, no pas a 1'excentricisme modern, sinó
a la sana inspiració i al bon sentit d'hu-
manitat i patriotisme. I no cal dubtar que
aquest és, precisament, el privilegi cabdal
de tota l'obra de nostre patriarca Manuel
Ribot i Serra : el sentiment aplicat a la
bellesa del dir i del concebir; o, amb al-
tres termes : la raó en acció per a apro-
funditzar, però, també, el cor en marxa
per a estimar...

JOAN MATAS.

EN MANUEL RIBOT I SERRA

Arxiu vivent de la ciutat nostrada,
baluart de la Fe i de I'Avior,
ploma de foc per tota cosa amada,
per tota causa santa ploma d'or.

A l'Art i al Gai Saber vostra alenada
ha infós durant mig segle un dolç amor
que avui sentim ben nostre i troba estada
en cada ciutadà de fe i de cor.

Cantor de Sabadell: sia en bonhora
el jorn plaent que el poble vos honora
i en homenatge junta les llurs mans,

i són joves i vells a vostra pleta
per a lloà al prosista i al poeta
i fer una garlanda de Llurs cants.

s. SABATER OLIVER.



EL PATRÕ DE CATALUNYA

FESTES CIUTADANES

ncoratjadores alena
-des de fe i de catala-

nitat removien suara
a tota nostra ciutat.

Freturós nostre po-
ble de la restauració
integral de Catalunya,
s'ha fet ben seva la

festa de Sant Jordi. Amb tot i celebrar-se
en dia feiner, una multitud presidida per nos-
tre digne Ajuntament envaí totes les naus de
la Església de Sant Feliu. A flor de tot llavi
esclatava una oració i el Sant Cavaller sem-
blava somriure, sentint com nostre poble li
demanava que tingués per Catalunya la ma-
teixa voluntat que tingué per la princesa a
qui deslliurà del drac. I semblava talment que
blandís sa llança quan Mossèn Cardona des
del púlpit exalçava ardorosament a la fe i a

la pàtria. Una olor d'abril es sentí aviat. Re-
cordatoris i pomelis de roses de Sant Jordi,
eren repartits per un vol de donzelles a les
portes del temple. Els joves flairaven aque-
lles flors simbòliques, mentre a mig de plaça
sonaven les tenores i dant-se les mans amb
les donzelles, semblaven, puntejant la sarda-
na, altres rams de roses humanes que es mo-
vien a l'embat de l'oreig primaveral. Fou una
festa digna de nostra catalanitat i de la Jo-
ventut Católica i Joventut Nacionalista que
l'organitzaren.

* + r

Com un rosari espiritual, a aquesta festa
n'han seguides altres.

La restauració de l'Aplec de la Salut ens
lia fet reviure els bons temps de la tradició
ciutadana i 1'inauguració del nou temple de
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Sant Feliu, en el mateix dia, ens ha vingut a
treure un estigma del front. La cerimònia de
la benedicció, devingué una festa verament
popular. Autoritats i poble es mogueren im-
pulsats per un mateix sentiment. L' Orfeó,
fent-se sentir sota les voltes verges de l'es-
glésia, de fresc beneïda, ens corprengué de
debò. El Pontifical, solemníssím. La figura
patriarcal del Doctor Guillamet s'esfumava
entre les columnes flamants d'aquell àbsis ge-
gantí, essent contemplada amb emoció intensa
per la multitud dels fidels que l'anaven se-
guint sens mòurer cella en les cerimònies del
culte. El seu nom anirà sempre més unit amb
el de la nova església que s'ha dignat venir a
beneir. El cant del Te-Deum, que coronà la
inauguració, ens féu l'efecte d'un al'leluia de
resurrecció damunt el record de l'església
cremada.

s rt ^

Aixecat com un fènix el nou temple i res-
taurada de bell nou la festa del dilluns de
l'Aplec, fou en aqueix dia que a corrua feta
pujà la gent al Santuari de la Salut. Ademés
dels actes tradicionals com Comunió General
al matí i Mes de Maig i processó a la tarda,
hi hagué solemne benedicció de la bandera
nacionalista costejada per les dames de Sa-
badell. L'apadrinaren el catalaníssim i Hono-
rable patrici En Manuel Folguera i Duran i la
virtuosa dama Na Margarida Romeu, esposa
de nostre volgut diputat provincial En Ricard
Sampere. Oficià després de beneir-la Mossèn
Cardona i predicà un macís sermó apropiat
a l'acte el Dr. Lluis Carreras, qui fou escoltat
amb devoció per una gentada que no cabia
enlloc. A la plaça del Santuari es ballaren
sardanes, matí i tarda, relluïnt en tots els ac-
tes la més franca catalanitat i deixant-nos
totes eixes festes ciutadanes amb l'esperit
amarat de fe i de pàtria i amb ganes d'anar
seguint via enllà.

EN LA CIUTAT DE SABADELL

EL DIA VIII DE MAIG DEL M C M XXI

FOV SOLEMNEMENT INAVGVRADA I BENEIDA

PER L' EXM. 1 RVM. DR. RAMON GVILLAMET BISBE

DE BARCELONA

LA NOVA ESGLESIA PARROQVIAL DE S. FELIV

EDIFICADA SOBRE LES RUNES

DE LA QVE FOV SACRILEGAMENT PROFANADA

I DESTRUIDA

EL DIA XXVII DE JULIOL DE M C M 1 X
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Manuel Ribot i Serra

La restauració de l'esperit català ha sin-
cerat, donant-li sentit concret, i ha fet

vivent, infonent-li fecunditat, un dels sen-
timents substantius de la personalitat hu-
mana; el sentiment de pàtria, vigoritzat
per la fe i l'amor, trilogia sublim que fa
l'harmonia de la literatura nostra. I com
la circulació dels afectes humans té una
gran eficàcia edificadora, al difondir-se
aquest sentiment de pàtria ha fet sorgir
les amors dels catalans vers ses encontra-
des nadiues, i ha creat la forta aspiració
de l'engrandiment dels pobles avials com
encarnació d'aquell sentiment de pàtria i
cooperació a l'obra integral del Renaixe-
ment.

Sabadell, que mai ha estat mancada
d'il'lustres personalitats que han vetllat
per l'enaltiment de sa vida religiosa i sa
creixença de poder econòmic, tingué amb
En Manuel Ribot i Serra representació del
sentit patriòtic en totes ses manifestacions
de cultura i d'amor a la tradició i a la seva
història. Ell l'ha sentit aquest fervor íntim
vers la nostra ciutat i s'ha frissat per fer-lo
sentir i encomanar-lo a tots a fi d'assolir
aquella nobilitat patrícia que per les lle-
tres i la cultura revesteixen els pobles dig-
nificant llur treball; i mentres ha portat
son esforç i ses iniciatives en tots els actes
i moments importants de nostra vida so-
cial, silenciosament ha laborat en sa tasca
de Cronista els apunts i notes ben docu-
mentades, continuant els estudis d' En
Bosch i Salvany, per a oferir un dia com-
plerta !'Història de Sabadell, reveladora
de ses glòries i palesa mostra del culte
que ell ha professat sempre per aquesta
ciutat.

En Manuel Ribot i Serra ha contribuït
també al moviment literari de nostra terra,
aportant en certàmens, revistes i llibres el
fruit de la seva vocació poètica. En aquell

bellíssim parlament amb qué la matisada
prosa verdagueriana, tota arrossada de la
gràcia frescal del parlar popular, exalça
la harmoniosa polifonia de veus que arreu
de Catalunya respongueren al crit del Gai-
ter del Llobregat com accents d'ocellada,
un sol nom sabadellenc s'hi troba — el
d'En Josep Subirana—qui aportà a l'obra
primerenca de restauració de l'idioma
unes pàgines d'afinada prosa, primers ba-
gits del sentit catalanesc de la gran ciutat
vallessana, avui tan viu i potent; mes l'ex-
celsa poesia tardà anys a florir entre nos-
altres i s'hi enyorava que ressonés en ella
son cant com a tribut a la literatura re-
naixenta.

En Manuel Ribot ha realitzada aquesta
missió; ses poesies Idilis i Balades, lo més
exquisit de sa producció, no seran pas
oblidades en les lletres catalanes. En llur
fons melangiós d'enyoradissa complanta,
trasmeten encantament i suavitats de ba-
lacla alemanya, mentres lirisme vigorós
que canta les costums del terrer i s'entona
en les belleses de la naturalesa i s'il'lumina
en l'esclat assolellat de la sega, comuni-
quen a sa poesia un sentit de saborós i
discret realisme. La Puntaire, elegia ten-
dríssima que tant enamorava a Mossèn
Cinto, i La Rosella, poemet inspirat, que
porta el perfum d'una de les més hermo-
ses cançons populars i que Núñez de Arce
volgué traduir al castellà, restaran com
mostres preades del talent poètic d'En Ma-
nuel Ribot. En sa poesia ha difós les ínti-
mes emocions d'una ànima generosa, que
en la vida palpita pel bé i la bellesa, i en
l'art cerca la delicia de reposar en 1'idea-
litat que aquelles grans amors engendren;
i en sa qualitat de patrici dóna noble
exemple a imitar als qui anhelen l'esplen-
dor de la terra.

LLUÍS CARRERAS, PVRE.



GA RB A
	

15

LO
És lo jardí del palau

lo que més lo Rei s'estima;
ses roses Ii plauen més
que l'or i les pedres fines.
Lo jardí té un jardiner
i el jardiner té una filla,
se diu Rosa i és tan bella
que a quants la veuen encisa.

JARDIN ER
La nit és bruna i callada;

lo vell jardiner vigila...
Ai del que la porta ha obert
i embossat al jardí arriba
Lo lladre és un cavaller;
jardí avall va fent sa via :
los rosers del caminal
no mouen pas sa cobdícia

Senyor Rei baixa al jardí
cada jorn ans que el sol ixca;
—Què tens, mon bon jardiner ?
què tens que amb tan greu sospires?
—L'aubada d'avui, Senyor,
m'ha omplert lo cor de metzines :
crudel serà la certesa
si emmetzina la sospita.

—Què sospites, jardiner ?
per què aixís a terra mires ?
—Perquè en ella hi veig, Senyor,
lo que occeix mes alegries.
Petjes estampades hi ha
del jardí en la terra humida;
ni són les vostres, Senyor,
ni meves, ni de ma filla.

—I tems?
—Que algú ve a robar

quan la fosca nit arriba.
—1 qui pot ésser lo vil
autor de tal fellonia ?
—Tal volta un enamorat.
—Ai d'ell, doncs, siga qui siga.
—Jo el vigilaré, Senyor.
—Vigila, bon vell, vigila.

Si a algú veus que ve a robar
quan la nit entrada siga,
esta daga que ara et done
tenyeix amb sa sang indigna.
Fes-me un present de son cap
tan bon punt jo al jardí vinga;
vigila, mon jardiner :
les roses tenen espines.

* *

Del jardiner a la casa
ben tost l'embossat arriba
i l'escala del jardí
a una finestreta arrima.
Al puja el primer graó
cau en terra ja sens vida :
té bon puny lo jardiner !
té bon tremp la daga fina

Li lleva el cap en rodó
que roja sanch regalima
i en una safata el posa
tapant-lo amb eura i falzia.
L'auba apunta. El jardiner
veu al Rei que al jardí arriba;
la safata Ii presenta
i així Ii diu amb veu trista :

—La vostra daga, Senyor,
ja de sang està tenyida;
si un lladre anit ha vingut
jo per Vós li he fet justicia.
Lo lladre que lla entrat anit,
Senyor, a robarm' venia
una flor que és ma ventura,
una rosa que és ma filla.—

Destapa el Rei la safata
i al veure el cap s'horroritza.
—A mon fill has dat la mort !
—En nom vostre he fet justícia
Pel dolor aclaparat
cau lo Rei sanglotant d'ira.
—Vós ho diguéreu, Senyor:
les roses tenen espines !

MANUEL RIBOT I SERRA.
1887.
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La personalitat d'En Manuel Ribot i Serra

U
nes paraules que es refereixin a aques-

ta rellevant personalitat ? Amb molt
gust. Tal amable requeriment em produeix
inefable joia. Parlar d'En Ribot i Serra ?
Corri a escriptor de clara prosa ? Com a
inspirat poeta ? Com a home anecdòtic i
coneixedor minuciós de l'art de Talia? Qui
deis que cultiven les belles lletres no el
coneix en tals aspectes considerant -lo dins
un refinat mestratge ? Doncs, per qué in-
sistir sobre el que tots sabem? Nosaltres
també sentim aquelles predileccions que
al tractar-les ens comblen de la més sub-
til emotivitat, i en cap ocasió com aquesta
hem sentit el delit de qué la ploma les
interpreti reverentment. Per aqueixa arre-
lada creença, creiem que de totes les qua-
litats que afavoreixen el venerable amic
com a escriptor i com a home d'erudi-
cions, cap ultrapassa a la seva condició
moral.

En Manuel Ribot i Serra és una ánima
que és gran per lo exquisida. Els seus ac-
tes són raigs fulgurants de llum que nei-
xen del seu noble cor. El rencor, l'enveja,
l'afany de remarcar-se com a figura po-
tencial i autoritària) Totes aquestes pobre-
ses de l'esperit estan en absoluta oposició
a ço que constitueix les característiques

del seu temperament subordinat a la hu-
militat i a la complascència, i d'aquí la
seva proverbial simpatia. Per a sintetit-
zar afegirem : Ribot i Serra és la cavalle-
rositat feta carn, i pocs com ell han sabut
enaltir la ciutat de Sabadell pels furs de
la intel'lectualitat i de l'art. Tota la seva
acció ha estat sempre contraposada a
l'ambient de materialitat que es despren
dels negocis. El seu cervell d'idealista s'ha
extasiat preferentment davant del zènit
que davant d'una caixa de cabals. N'hi
ha prou amb coneixe'l per a estimar-lo.
Es diu que en la política s'hi va bé si un
arriba a ser figura preeminent o, tan sols,
figureta d'estat major. Res li diu tot això
a En Ribot i Serra, perquè el miratge de
les seves concepcions está en la Bellesa
com a suprem i etern ideal. Deixeu-lo,
doncs, amb els seus llibres, en la placi-
dès impertèrrita dels seus estudis, sol i
generós fent bé sense mirar a qui el fa...

Davant una intel'ligència preclara com
la d'En Manuel Ribot i Serra, deu ésser
pregon el goig de Sabadell el dia que
cenyeixi en sa testa platejada una corona
de llorer com a símbol de la fervent ad-
miració que tots els conciutadans li tenim.

i. VILATOBÀ.

EL MEU HOMENATGE A MANUEL RIBOT I SERRA

No he vist mai la vostra cara
i conec molt vostre cor
i que admiro em plau dir ara
vostra rica ploma d'or.

Perduda hauran la memòria
els qui com jo us han llegit,
si no escriuen vostra història
amb un ram de Llor florit.

S. G.
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El pare dels principiants

uan amb tots els temors
aprofitava jo que a la
impremta Torner ha-
guessin tancat les por-
tes per a dipositar en
la caixa de la corres-
pondència les meves

quartel'les, i això succeïa cap allà l'any
1906 en què jo vareig sentir els primers
desitjos d'escrividor, mat, excepte en
aquells casos en què volia tractar de po-
lítica i arremetia contra tothom sens con-
templacions o, millor dit, amb les contem-
placions (?) que podien eixir d'una ploma
que s'esllavissava per damunt del paper
amb l'impetuositat que em donava la re-
flexió (?) als disset anys, mai—deia—ha-
via vist defraudat el meu orgull, el qual
es creixia al veure dessota d'un article que
a voltes trobava jo molt canviat, unes lle-
tres que formaven el meu nom i que m'o-
torgaven el títol d'autor.

El respectable senyor Ribot i Serra, el
qual m'honora des d'aquells temps amb
una sincera amistat, perdia moments de
les seves tasques profitoses per a arranjar
lo que jo enviava per a la Revista de Sa-
badell, ademés, quan les meves barrabas-
sades periodístiques adquirien caràcters
alarmants, no deixava de retornar-me el
meu fruit acompanyat d'unes lletres del
pare dels principiants, que em feien en-
carrilar les meves teories i fer a bocins,
finalment, les meves coses esbojarrades.

A vegades, també, l'amic senyor Ribot
em dispensava l'atenció de dedicar-me
uns moments de conversa dintre d'aquell
reliquiari de la seva casa, on treballa en-
cara, i on unes estanteries curulles de lli

-bres fan desaparèixer la monotonia de les
parets.

Adquirien aquells moments, per a mí,

la mateixa transcendència dels moments
en què caic als peus del confessor per a
exposar-li els esgarriaments de l'ànima i
pronunciar el 'Jo em confesso amb Déu...'

Jo escoltava amb devoció els consells
de l'amic senyor Ribot, com tot lo d'ell
atinadíssims i encaminats a corretgir el
sens nombre de defectes d'allavors i que
amb tot, en el terreny periodístic potser
encara conservo per haver-hi dedicat so-
lament moments sobrers de les meves tas-
ques ordinàries.

Jo tinc d'agrair doblement a l'amic se-
nyor Ribot el seu apoi i el seu empar per
haver tingut en cartera en la redacció de
la Revista de Sabadell els articles (?) a
dotzenes i per haver merescut tots ells
l'honor de la publicació després de passar
pel filtre intel'lectual del meu caríssim i
respectable amic.

Més endavant, jo li havia demanat a
l'amic senyor Ribot que amplïés el seu
diari, que hi fés reformes, que ens hi dedi-
qués més espai per als novells, i amb tot
i assentir-hi sempre, l'obra no s'ha realit-
zat, i és que jo no em donava compte que
sostenia una lluita desigual en aquesta
qüestió : era la joventut impetuosa i irre-
flexiva que s'estrellava contra la roca fer-
ma de la serenor, el coneixement i la re-
flexió; jo trobava fàcil i natural lo que el
pare dels principiants no abordava com a
coneixedor de lo que és convenient a
cada cosa.

Jo no he trobat altra cosa a dir de l'a-
mic senyor Ribot en aquest número; com
no soc autoritat per a jutjar la seva obra,
m'he concretat amb aquesta narració ín-
tima, que apart el particular de la meva
admiració, és l'únic homenatge que puc
dedicar al mestre i protector.

F. POUS I BURGUÈS.
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El pilar de Sant Jaume

E ls nores dels carrers haurien d'ésser
corn una cosa sagrada a la que no

poguessin atemptar els regidors, ni per
sectarisme, ni per vanitat, ni per l'influèn-
cia d'aconteixements ja tràgics ja glorio-
sos. El nom d'un carrer, llevat de raríssi-
mes excepcions, no és una cosa arbitrària,
sinó ben justificada, i no deu atemptar-se
al seu canvi sense haver depurat si en la
raó d'ésser de son nom antic hi ha quel-
com que el justifiqui i que estigui vincu-
lat en la història, la tradició, els costums
o en tot el que representi un lligam amb
la gratitud, que mai per antiga deu esbor-
rar-se del cor del poble.

En les denominacions dels carrers, des
de les ciutats més populoses fins als més
reduïts poblets, se n'hi trobaran de justes,
d'arbitràries i fins, si es vol, de ridícules, i
quan es tracti d'un canvi de nom ha d'a-
quilatar-se bé per no atemptar contra lo
just.

Els antics devien preocupar-se poc de
les denominacions dels carrers. Si estu-
diem la nomenclatura de totes les pobla-
cions en general, hi observarem la ma-
teixa característica que podrem notar en
nostra ciutat. En les nomenclatures hi tro-
barem períodes diferents que, aplicant-los
a Sabadell, han determinat en l'hora del
bateig, quan no un esperit d'imitació, un
estat de sentiments o un corrent d'opinió.

Així trobem un període que en podríem
dir astronòmic, quasi comú a tots els po-
bles, que es manifesta en els noms de car-
rer del Sol, de la Lluna, de l'Estrella; noms
injustificats sempre i que obeiren a un es-
perit d'imitació; altres, també comuns ,
però justificats per sa orientació, com car-
rers de Llevant, de Ponent, del Migdia,
del Nord, etc.

Trobem, també, un període religiós molt
important en tots els pobles, donant als
carrers nores de Sants, com Sant Francesc,

Sant Honorat, Soledat, Carme, Sant Josep,
Sant Joan i altres.

Observem que aquests períodes, astro-
nòmic i religiós — perdoneu-me si no tro-
beu la denominació prou encertada —,
constitueixen en totes les poblacions la
seva part més antiga. Cal fer remarcar que
en els carrers que porten noies de sants,
hi trobareu, en quasi tots, una capella on
s'hi venera l'imatge. La pietat del temps
vell s'adelantava a les previsions munici-
pals, en aquelles èpoques en què encara
no era considerada la iluniinació dels car-
rers com a servei públic; i la humil cape-
lleta amb la llàntia que la pietat Iii man-
tenia encesa , era l'única orientació pel
que havia de transitar a la nit sense por-
tar-se el llum.

Com a curiositat i complement del pre-
sent exordi, farem notar que a Sabadell,
després dels períodes astronòmics i reli-
giós, comença un nou període que se'n
podria dir polític o, millor, progressista, i
que senyala tots els carrers qual obertura
data del 1854 al 1864; són els carrers que
porten els nonas de Lacy, Riego i Gurrea
a la part de Llevant, i els de Mina, Padi-
lla, Quiroga, Mendizábal i Torrijos a la
part de Ponent. Després d'aquest període
se n'inicià un altre que en podrem ano-
menar clàssic; aquest comprèn els carrers
oberts des de 1864 a 1870 en l'extrem Po-
nent, que comprèn els noms de Calderón,
Garcilaso, Moratín i Meléndez, i en l'ex-
trem oposat, el de Cervantes. Després d'a-
quest període més simpàtic de nostra his-
tòria local, començant amb els nores glo-
riosos dels antics Fèlix Amat i Bosch i
seguint amb els que van units a l'engran-
diment de Sabadell en els temps moderns,
com són els de Turull, Casanovas, Duran,
Borrell, Corominas, Sallarès, Vilarrubias,
etc., alternant amb els de glòries catalanes
com Clavé, Verdaguer, Fivaller i altres.
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Recomanem l'estudi d'aquesta curiosi-
tat, que sols de pas apuntem, ais aficio-
nats a aquesta branca del folk-lore, ben
segurs de què un estudi detingut, a més
de despertar fortament l'atenció, promourà
més i més a la contribució de nostra his-
tòria local.

Entre els períodes que hem determinat,
amb encert, més o menys discutible, i
dintre dels que incloem en el període reli-
giós, hi figura el carrer de Sant Jaume.
Té aquest quelcom que el justifica, que li
dóna respecte i que, per amor a la tradi-
ció, desitjaríem que los respectat pels qui,
en altres ocasions, han cregut que atrope-
llar la tradició era un signe de progrés 1
de civilitat.

En el lloc on avui hi ha la Placeta de
Sant Jaume, a l'extrem del carrer d'aquest
nom, hi començava l'antic camí de Sant
Quirse; i el que és avui Placeta i tots sos
encontorns, eren encara a fi del segle XVIII
un camp, propietat allavors d'un pagès
de la Plaça, anomenat Pere Peig, al peu
del qual s'hi aixecava un vell pilar o co-
lumna de pedra d'antiguitat remota, en
qual cima hi figurava una imatge de Sant
Jaume apòstol en trajo de pelegrí. Se su-
posava que era un dels detalls més antics
de Sabadell i la tradició donava al Pilar
de Sant Jaume l'origen següent.

Un Comte de Barcelona, anant de ca-
cera per nostre territori, es veié de sobte
ferit d'una ceguera absoluta i, al trobar-se
en aquell lloc, mogut per misteriosa ins-
piració, invocà a Sant Jaume apòstol, de
qui era gran devot, i es veié de sobte
inundat novament de claror i recobrà la
vista. En memòria de tan meravellós mi-
racle, el Comte susdit féu erigir en aquell
lloc el monumental pilar amb l'imatge del
Sant Apòstol. S'estranya nostre analista
Bosch i Cardellach, de qué els antics his-
toriadors de Catalunya no facin esment
d'aquesta tradició i, al referir-la, sense im-
pugnar-la per això, aventura l'idea de què
el pilar hagués sigut erigit per a testimo-
niar la devoció del poble al Sant Apòstol
i qui sap si en recordança d'alguna altra
tradició de qué Sant Jaume hagués predi-
cat en aquell lloc.

El fet és que la tradició existeix; que el

Dr. Bosch i Cardellach l'esmenta -reco-
llint-la de la veu popular; i que tal cona
ell la conta i fins exornada amb detalls
que no citaren per revelar massa grolle-
ria i pobre ingeni, he tingut jo ocasió de
llegir-la en una llibreta de curiositats qual
autor o copista, a judicar per la lletra, per-
tanyia a mitjans del segle xvii, llibreta
que posseïa mon difunt amic En Florenci
Grau. És molt possible que el Dr. Bosch i
Cardellach l'hagués també trobada en dita
llibreta, però ens resistim a creure-ho. Al
Dr. Bosch li sobrava ingenuïtat i bona fe
per a transcriure la tradició tal com l'ha-
vem llegida i li mancava esperit crític
per a depurar-la, que no era un defecte en
ell sinó una malaltia de la seva època en
què l'esperit crític de l'història anava en-
cara en bolquers.

De qué la tradició existeix no en cap
pas dubte. De qué el pilar existia ja n'hi
ha més plena evidència; 1 ens la dóna el
mateix Dr. Bosch, qui tingué ocasió de
veure'l encara en el lloc que esmentem.
L'imatge del Sant caigué de la columna
o fou arrebassada per algun iconoclasta
d'aquell temps; i desaparegut ja el motiu
de la devoció, el pilar fou derribat en 1779
i fou empleat, segons testifica el Dr. Bosch,
per a construir un dels graons de l'escala
de la porta major de l'Església Parroquial.

Que l'erecció del pilar de Sant Jaume
datava d'antiguitat remota, tots els ante-
cedents ho confirmen; que sa existència
comprova algun de sos aspectes tradicio-
nals, és ben bé de creure. Per poca que
fos sa importància, 1 ja hem vist que no
era tan poca, l'erecció del pilar hauria
constituït per la modesta villa un consi-
derable dispendi que es trobaria justificat
en els acords municipals antics o en els
llibres de la Confraria del Sant. Ni en nos-
tre Arxiu ni en els llibres citats s'hi troba
res que faci referència a l'erecció del pilar
de Sant Jaume.

Fins, doncs, que l'història vingui a en-
runar la tradició, aquesta, fins amb el que
avui puguin semblar inversemblances,
queda ferma i auriolada per les vesllums
de la poesia popular. I prova plenament
que el Pilar va donar nom al carrer, ja
que l'antiguitat del carrer acusa alguns
segles de preexistència, doncs a mitjans
del segle XVIII les muralles de Sabadell
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tancaven la villa per aquell cantó en la
que és avui Plaça de Marquillas, on hi
havia un Portal anomenat de Sant Quirse,
i consta bé que fins a fi del mateix segle
no varen construir-se les primeres cases
del que és avui i des d'allavors carrer de
Sant Jaume.

Heu's aquí perquè demano respecte pels
antics noms dels carrers, i perquè em dol
que sense més ni més un acord, desaten-
tat quasi sempre, vingui amb el canvi de
nom a esborrar una tradició o el testimoni
de gratitud d'un poble. L'opinió deu re-
bel'lar-se sempre a tot canvi de nom per

aquests motius com s'hi rebel'la la Llei,
que ho priva terminantment, quan una
causa molt poderosa no ho justifica. Però
com que el poder d'aquesta causa es dei-
xa a l'albir d'un Municipi, la tradició es
veu sovint atropellada. Canviar el nom
d'un carrer ha de revestir més importància
de la que actualment s'hi dóna. Tinguin

-ho en compte els que regeixen nostres
Municipis, i no apliquin els beneficis que
els dóna la modernitat del sufragi univer-
sal a la destrucció de lo que és obra de la
consciència popular consagrada pel temps
i digne per tant del major respecte.

UNA NOTA FOLK-LÒRICA

Sant Joan de la Barra

N1 o el busqueu pas en el calendani. a-
quest sant, que no l'hi trobaríeu, ni

el busqueu tampoc en els costums actuals,
que ja fa temps que n'és desaparegut.
Aquesta denominació, que sonarà avui
estranyament i amb si és no és d'irreve-
rència, no ho és pas d'estranya per als fills
de Sabadell que, com jo, tenen ja el trist
privilegi de començar el davallament de
la costa de la vida.

A fi del segon terç del segle passat, fins
al 1868, era generalment coneguda amb
el nom de Sant Joan de la Barra, la dia

-da de Sant Joan Apóstol i Evangelista,
que s'escau el dia abans dels Innocents.

Donava aquest estravagant sobrenom
a la diada un costum sabadellenc que no
havem notícia que tingui ni hagi tingut
parió enlloc, en quant es refereix a son
origen, motiu pel qual ens sentim més
obligats a deixar-lo consignat per si, amb
el coneixement d'aquest costum, ja avui
oblidat del tot, se'n troba en algun indret
un altre d'igual o semblant que contri-
bueixi a fer més útil la nostra breu nota
per a l'estudi del folk-lorisme.

Consistia aquest costum en qué, en la
susdita diada , es juntaven uns quants
ben-humorats i, armant -se d'un tros d'en

-tena o barra gruixuda i acompanyant-se

amb els destrempats acords d'un tabal o
d'un bombo, anaven recorrent tota la po-
blació. Tota llur cura consistia en tenir ja
ullats els promesos que havien renyit amb
la xicota i els casats que durant l'any s'ha-
vien separat de llurs respectives rnullers.
La colla acudia al lloc on un d'aquests es
trobava, i l'obligaven a muntar a la barra,
que sostenien quatre o sis de la colla en
llurs espatlles, i, muntat en tan estranya i
incòmoda cavalcadura, si era promès el
que havia renyit, el conduïen a casa de
la seva promesa, i si era un marit separat,
a casa de la seva muller. Si el qui així
havia d'ésser conduït no volia la reconci-
liació de cap de les maneres, podia exi-
mir-se de la barra mitjançant el pagar una
modesta quantitat; si volia fer les paus, es
deixava conduir, i si les paus es feien,
com era costum, també pagava gustós i
voluntàriament un modest tribut, amb el
qual conjunt els de la colla celebraven un
tiberi. I de colles així en sortien vàries, i,
al sentir els desacords del bombo o del
tabal anunciadors del pas de la colla, els
veïns, encuriosits, sortien a les portes per a
veure qui era la víctima. La conducció
d'aquesta es feia, generalment, d'acord
i amb el consentiment de la promesa o
muller respectiva, que per endavant es
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procurava algú de la colla; de manera que
la conducció per medi de la barra era ja,
quasi bé sempre, fermança de bon acolli-
ment i penyora de reconciliació.

Així l'hem vist encara nosaltres aquest
costum; i, al veure'l així, entrellucàvem,
entre sa innocentona trivialitat, un origen
de més transcendència; i amb afany el
buscàrem, preguntant i indagant sense
parar, entre els més vells de la villa.

I, a la fi, conseguírem una versió ben
satisfactòria, si no provada documental-
ment ben testimoniada per a donar-hi fe,
deixant provat que l'origen d'aital costum
és altament original i ben moralitzador.

Quan l'organització gremial estava en
tota la seva puixança, diu que per la vigi-
lia de Nadal es reunien tots els gremis
d'arts i oficis de Sabadell, i el síndic de
cada un d'ells prenia nota de tots els deu-
tors que no havien satisfet encara el
compte que, segons costum, es presentava
per Sant Joan Baptista; que és ben sabut
que, en aquells temps de costums senzills,
en què era del tot desconeguda la partida
doble, el semestre natural tenia els seus
venciments per Sant Joan i per Nadal.

En vista d'aquelles notes, cada gremi
respectiu comunicava als corresponents
deutors que, si per tot l'endemà de Nadal
no satisfeien el compte presentat per Sant
Joan, serien passats per la barra. 1 els
deutors s'apressaven a satisfer llur deute
o a presentar llurs legitimes excuses, per a
evitar-se aquest afront moral , que en
aquells temps tenia tanta o més força que
els procediments moderns de la nostra cú-
ria, i era, sobre tot, més econòmic.

Si el deutor no pagava, no s'excusava

o ses excuses no eren ateses, cada gremi
formava una colla i, muntat a la barra i a
so de tabal, conduïa el deutor a casa del
seu acreedor. I era una de les notes que
més enlletgien la fama d'un comerciant
la d'haver sigut passat per la barra.

Els nostres il'lustres compatricis , En
Joan Sallarès i Pla i En Joan Casanovas i
Sallarès, ambdós de bona memòria, m'ha-
vien contat diferentes vegades, en la for-
ma exposada, l'origen de dit costum, ma

-nifestant-me que llurs respectius pares ho
havien vist consignat detalladament i amb
perfecta ordinació en un llibret manuscrit
que existia en l'arxiu del nostre Gremi de
Fabricants, manuscrit que degué desapa-
rèixer fa molts anys per censurable dessí-
dia, o per la malsana curiositat d'algun
agremiat poc escrupulós, ja que els se-
nyors Sallarès i Casanovas, persones ben
estudioses i il'lustrades, ja en sa joventut
s'afanyaren vanament buscant dit manus-
crit en els arxius del Gremi.

Tal és, doncs, segons les dites autorit-
zades referències, l'origen del costum que,
a Sabadell, va donar el sobrenom de Sant
Joan de la barra a la diada de Sant Joan
Apòstol i Evangelista. Tal com nosaltres
l'hem coneguda, degué ésser per força la
degeneració d'un costum més fonamentat.

Avui que ja ha desaparegut del tot, em
considero obligat a deixar-lo consignat,
enc que no sia sinó com a títol de curio-
sitat. I em tindré per ben satisfet si, al fer-
ho, he conseguit interessar-vos poc o molt,
no causar-vos cap molèstia i contribuir
amb mon humil tribut a l'estudi del folk-
lore vallesà.

MANUEL RIBOT I SERRA.
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La cançó del març	 En Ribot, caritatiu
Oh març, fés un cinyell de clavellines
pel front rosat d'aquest amor que mor,

fés que les coses dintre del meu cor
se'm tornin molt més clares i més fines.

Que amb la veu vacil'lant i adolorida
dic l'elegia d'un amor perdut;

posa'm el front sobre el teu pit molsut
i encén un xic de llum en ma ferida,

que ara el sanglot se m'ha tornat un plor
que el record és punyent i fresc encara,

siguis oh març, ben dolç, com una mare
no et requi l'embaumar-me de claror.

Dóna'm el goig cruel de tes ventades,
desclou els meus sentits al sol ardent,

tinguis la gràcia pel meu foll turment
del cel blavós i clá i de les rosades.

Fés que la sang s'enlairi per mes venes
amb un delit ben nou i ben ardent,

siguis beat com l'oratjol clement,
fés les arbredes de cançons ben plenes.

Fés que les coses dintre del meu cor
se'm tornin molt més clares i més fines,

oh març, posa un cinyell de clavellines
damunt del front d'aquest amor que mor.

ARMAND OBIOLS.

Ja no recordo prou bé l'any primer en
què fou instaurat en la ciutat nostrada

el Nadal del Pobre: sols recordo la bona
acollida que donà mestre Ribot quan va-
reig parlar-li de fer quelcom, un acte, una
acció que anés a portar una partícula d'a-
legria de la festa dels Sants Reis als assi-
lats i reclosos.

Secundà amb entusiasme l'iniciativa i
la perfeccionà, encapçalant, com a Direc-
tor de la Revista de Sabadell, la llista de
donatius, en cercava ell i ens alentava als
captaires a perseguir a aquelles persones
que ell no podia abastar per les seves
ocupacions.

L'obra adquirí la natural importància i
tots els anys anàvem a repartir el fruif de
la propaganda entre assilats i reclosos,
rebent les emocions naturals, que com

-pensaven sobrerament els sacrificis nos-
tres.

En Ribot acaronava aquella iniciativa i
li dedicava tot l'entusiasme i no l'aban-
donà pas a altres mans, fins que els seus
ajudants, per infinitat de causes, mostrà-
rem flaqueses que haurien feta perdre una
bella obra, digna dels continuadors que
ha tingut.

En Ribot és poeta, En Ribot és escrip-
tor, En Ribot és historiador; tot ho és En
Ribot d'una manera excel'lent, però amb
l'obra del Nadal del Pobre, En Ribot ad-
quirí el títol de caritatiu; fou la traducció
real dei sentiment que traspuen les seves
hermoses poesies.

F. P. B.

A EN MANUEL RIBOT I SERRA

Llegint avui les vostres poesies
encar s'hi troba escalf de joventut.
Els anys han posat neus en els caps nostres
pro encara el Sol d'ahir ens cega els ulls.

J. PUIG CASSANYAS.
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La figura venerable d'En
Manuel Ribot i Serra

D e bell entuvi ja quedí agradablement
impressionat, en una visita curta,

però agradosa, que fou la primera.
L'afabilitat tan característica de l'emi-

nent patrici és d'una valor molt remarca-
ble. Hom sempre ha trobat en sa paraula
un caliu fervorós a tota cosa d'art, sempre
generós en la literatura, abnegat, princi-
palment en l'història local.

Un dels aspectes més simpàtics, és en
la narració històrica, que fuig del rutina-
risme tècnic, esplicant els succesos varis
amb un llenguatge florit i senzill que és
un enamorament.

Per altra banda té la valor molt interes-
sant de capir l'ànima popular, essent-ne
La Puntaire una monjoia definitiva.

Tant en la seva cambra de treball cu-
rulla de llibres, com en el palau també
del lucre, al conversar amb el cronista fi-
del de la gloriosa Sabadell, he viscut una
emoció fervent i subtil.

ESTEVE SERRA.

La meva adhesió

Per comptar-me entre els seus nombro-
sos admiradors, m'adhereixo de tot

cor al merescut homenatge que la revista
catalana GARBA, dedica a 1'eximi literat i
pulcre poeta sabadellenc, En Manuel Ri-
bot i Serra, l'obra cívica i culta del qual
és orgull de ciutadania. La meva adhesió
té dos aspectes : enaltint la persona de
l'homenatjat, s'honora la gloriosa pàgina
que la seva obra ocuparà en l'història
del renaixement literari de la nostra Ca-
talunya.

A. SANVICENTE MESIER.

AL CANTOR DE LES FONTS D'OLOT,
EN MANUEL RIBOT I SERRA

Emprendat de nostres fonts
d'aigua fresca i regalada,
us van inspirar cançons
que aimem tant cony l'encontrada.

Vostre doll de poesia
les feu créixe' i revenir.
Si s'estroncaven un dia,
sabríem que a Olot hi havia
fonts que vàreu enaltir.

M. VALART.

Civilitat

D' alta civilitat és la tasca que en el
transcurs de llargs anys ha fecundat

la ploma noble i experta del patrici in-
signe. Ell ve infonent-la en L'esperit del
poble, amb voluntat ardida, ferma i sin-
cera. En l'afer quotidià de la sana premsa
local, hi ha sigut sempre viscuda i en les
arts i en llurs diverses manifestacions, un
propulsor fidelíssim. Fora de la premsa,
ha jurcat igualment en sadollar l'esperit
ciutadà que ell tant estima, cooperant així
d'una manera singular en benefici de la
ciutat. Per això no és extremat dir que ha
influenciat aquest seu expandiment en fer
surar dignament tots els bells caires de
casa nostra.

Enfront d'aquesta sòlida actuació, esco-
mesa sense mires ni egoismes, és del cas
regonèixer un positiu enaltiment cívico-
cultural, tresor que ha sabut mantenir en
nostre poble, qui sempre ha sabut accep-
tar-lo amb remerciament. És per això,
doncs, que tot sabadellenc qui estima ço
que tendeix a aquest millorament moral
que edifica, i sent la viva i clara eficàcia
de l'element dignificador, s'ajunti en bloc
indestruïble per a perpetuar lloablement,
si no en el marbre, en els cors, la bella i
meritíssima obra de l'home exemplar, de
l'eminent ciutadà, de l'honorable patrici
Manuel Ribot i Serra.

s. JUNOY ARÚS.
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NOTICIAR!
EIs treballs al boix que ornen el present

extraordinari de GARBA, dedicat a Manuel Ri-
bot i Serra, han sigut galantment cedits per
l'il'lustrat sacerdot i celebrat boixista Mossèn
Manuel Ribas i Mas.

—Darrerament en l'estatge de la nostra re-
dacció, continuant les sessions literàries tan
bellament començades per En Ramon Ribera
i'En Prudenci Bertrana, han passat l'Armand
Obiols llegint un selecte recull de les seves
poesies inèdites, de les quals «La Veu» n'ha
fet un elogi; En Sallarès Castells llegint el
seu vigorós drama, també inèdit, «Nit de vet-
lla», obra simbòlica, d'un alt esperit exemplar,
junt amb unes florides i excel' lents proses;
En Joan Arús llegint vàries traduccions de
Chénier, i En Torrell Eulàlia, escriptor reu

-senc, llegint els seus poemes «Buirac», que
són forts d'expressió i de fons. Aquests poe-
mes, d'una valor digne d'elogi, no dubtem que
al sortir a llum seran molt discutits.

En aquesta darrera sessió assistí l'excel-
lent poeta Josep Carner Ribalta, director de
la revista nacionalista «Flama», de Balaguer,
el qual llegí també algunes poesies inèdites
que foren escoltades amb delectança.

—Els redactors de l'important diari madri-
leny «El Mundo», En Mateu Santos i En Lluís
Martell , que han permanescut passa d'un
mes en nostra ciutat per a estudiar les carac-
terístiques de Sabadell, i amb preferència la
actual fonda crissi textil, ens preguén fem
constar llur agraïment per les moltes aten-
cions que els han estat dispensades durant la
llur permanència a Sabadell.

Al mateix temps ens indiquen la convenièn-
cia de remarcar l'interès que té per a l'indús-
tria i el comerç de nostra ciutat la publicació
de l'extraordinari que dedicarà « El Mundo »

a la mateixa, el qual constarà de vuitanta a
cent pàgines amb il-lustracions, a fi de què
els industrials i comerciants que desitgin fi-
gurar en tan important extraordinari, ho sol-
licitin per carta, dirigida a nostra redacció i
a nom de dits senyors, tenint en compte que
són nombrosos els industrials sabadellencs
que han donat informacions i anuncis de llurs
cases per al dit número.

—Nostre volgut amic En Joan Mínguez té
entregat a l'impremta un llibre de poemes ti-
tulat «La lluita en el repòs».

—A Barcelona s'estrenà amb extraordinari
èxit «Les ales d'Ernestina» del notable pro-
sista Prudenci Bertrana. A guisa d'elogi trans-
crivim unes paraules del distingit literat Car-
les Soldevila: «Amb aquest argument ha escrit
En Bertrana el drama més punyent català».

—Ha sortit el fascicle «Els deures de ciu-
tadania» del nostre company Ramon Ribera,
distingit amb el premi de la Diputació de Bar-
celona en els Jocs Florals de Santa Maria de
Cornellà.

Per tractar-se d'un treball de molta estima
i d'alta civilitat, el recomanem als nostres
llegidors.

—El periòdic nacionalista «Alt Empordà»
de Figueras, ha publicat un número extraor-
dinari amb motiu de les festes de la Santa
Creu. En aquest número, molt notable, hi
traspua la renovació literàría i artística de la
ciutat empordanesa.

• =Ha.sdrtit l'edició deis «Articles» dél ger-
mà'ab'séñt •Joaquim Folgïterá.

GARBA dedicarà un dels seus números a
aquest enyorat amic , glòria de les lletres
catalanes.

—Saben que én els acreditats tallers «La
Noogràfica», s'està imprimint un nou llibre
del distingit poeta J. Vives i Borrell.

/mpramta LA NO O GR A F1 CA : Rambla, 127 : Telèfon 922: Sabadell.



Taller, de Joieria, Plateria i Òptica
Gran assortit de Pendelots, Polseres,
Medalles, Collars, en platí i brillants

Manresa, 12. Tel. 8 0 0	 Sabadell

Anis 4LIervo
LA litDUSTRAL LICORERA
CARRER SALUT, 63 : TELEFON NÚM. 693

SABADELL



ESTEVE CANTÓ
COMERÇ A L' ENGRÒS I A LA MENUDA DE PORCELLANA FINA,

CRISTALL, etc., etc.

Botiga : Plaça Major, 37

M a g a t z e m : Sant Joan, 16 i 18 i Burriana, 15 bis.

LLENCERIA, LLANERIA, NOVITATS,

GENERES DE PUNT

ARTICLES PER A DOL, ETC., ETC.

Josep Massons
(Antiga casa Manen a)

Església, 17 :: Telèfon 1145

Sabadell

TALLER DE REPARACIÓ DE NEU
-MÀTICS I CAMBRES PER A AUTO,

.. .. :: MOTO I CICLE :: :: ::

Construcció i reparació de bicicletes
i motos. Compra i venda d'accessoris.

JOSEP UBULLEA
Carrer Gràcia, 32 :: Telèfon 957

SABADELL

Funerària "L' Àngel "
Carrer de Sant Pau, 9. — Telèfon 5 0 8 .

Casa especial per al trasllat de cadàvers a províncies i estranger.

Representant d'esqueles mortuòries per a tot Espanya.

Auto per al trasllat de cadàvers i baguls a totes parts.
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