




• 

DOSCENTS AFORISMES 



D'.qU"t IIIbre ,'h. Id ua Hratre "ped.1 d'eumpl.n 
en plpt'r rm~ri.1 del J.p6. aumer.b del ~ al lO, I ua 
.ltre ea p.pe' de ftl Guarro, aumn.b del II .1 310 • 

• 

Exemplar N.- 125 



, 

DOSCENTS 
AFORISMES ~ 

MAxIMES, SENTENCIES 

1 CONSELLS 

ACOBLATS 

PIlIt UN LLIBRBTBR OH V8LL ANOMIlNAT 

USON 

1 IINORB¡;:ATS ALS AMANTS 

DBL LLIBRB 

~ 

• • • 
O 

BARCELONA 
MCMXXVI 



• 
Tol exemplar d'aquest lIibre 
va acompanyat á'una Gofga 
dedfca! a San! Gerani, pairo 
del. Lllbrelers. 

• 



ENTRADA 

No sé sí el llibre present 
sera del gust de la gent, 
o sí trobant-Io dolent 

dira: - Quin "seba" r 

Cert que és curt el meu saber 
per ficar-me a conseIler; 
pro quan un no sap que fer, 

el gat pentína. 
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1 heus ací el gat pentinat; 
o dit amb més propjetat, 
ací teniu un grapat 

d'incongruencJes. 

Uns consells' desllorigats 
i aforismes rovellats, 
que encar que versificats 

són pura prosa. 

QualsevuUa llegldor 
faria ~ que he fet jo, 
t no die pas que millor, 

per írnmoclestia. 

Car fins els hornes més bons 
no s'entenen de raons, 
quan es fan comparacJons 

entre ells i e1s altres. 

D'aquesta regla, és prou cIar, 
que no em vull exceptuar, 
tocar que diguin que va 

¡>el' mi el pollastre. 



• 

1 alli van, bons o dolents, 
aforismes, pensaments 
i conselIs, tots referents 

a llibres i homcs. 

No e1s he volgut ordenar 
perque com cal suposar, 
cada lector triara 

els que 1i agradin. 

1 quan altra cosa no, 
vull donar la sensació 
de que els meus consells i jo 

no estem per l' ardre. 

Cal que digui, així mateix, 
que hi posaré un pam de greix, 
sl el ban públlc el, llegeix 

sense adormir-se. 

Car no fora un goig pet mí 
que 't0 que ara vaig a dir, 
si bé mancat de juí, 

fes de narcotic. 

[ , J 
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Llcgiut dones, abo que hc cserit; 
i si no en trcicu profit, 
digucu que m'cn torní al lli4 

que aao. és la lluna I 



COMEN<;:AMENT 
DELS AFORlSMES 

1 

Si el g-ran Gut~nbcrr tornts 
i ccrts lIibres arafts, 
prou clavada un rcvts 

a qui cls publica . 

2 

Les arDes i cls f<l.tolins 
fan ele censors mo1ts camins, 
mutilant els pergamins 

i les cstam~s. 

[ " ) 
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3 

El ru&rc sem,ldíví 
per un comercíant creti, 
ts el que es titula am: 

.. Libro de Caja". . , 
No s6n bons IIoes els I:Sb.bles 
per a trobar-hi incunables. 

5 

Dona jove i lIibre antk. 
no els confüs a 1'amíe. 

6 

Dóna la rent per segur 
que el Kempis val un Perú; 
per6 avui DO hi ha niogú 

que: imai: a Cristo. 

7 

Resulta molt iODO«nt 

dú que: un autor te: talent. 
pc:rqut men;. díariammt 

sopa de: Uc:trc:s. 



Llibrc amb barbes. molt bt esta; 
perquc si el fas afaitar, 
se¡ur que ct criticarl 

m¿s ó!un bi.bliófil. 

9 

Perquc has lIegit el Quixot, 
no et cuguis que ja ho saps tot. 

lO 

No esta bt que els capeH.ns 
Uereixín lIibres raIants. 

Una premsa d'imprimir 
no ts una premsa de vi. 

J2 

Díu molta gent, i diu bt. 
que hí ha mts d'un llibreter, 
que faria UD bon paper 

tirant d'un carro. 

l 13 J 
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Sostindre que es pot fer ús 
d'una ploma cl'avestruy 
per a parlar de Jesús, 

no fa católico 

Compra els llibres a. milers; 
no eb Uegeixis mai pcr res, 

el diran el! IIibreters 
que ets un bibliÓfil. 

15 

Per comprar llibres a pes, 
no et formaran cap prociso 

16 

Els qui escriuen memorials, 
no fuanyaran molts ca.bals. 

17 

No a tothom que ven paper 
se 1i pot dir llibreter. 



la 

Un lIibtc:, no is un súcnt; 
pero vcurcu malta (cnt 
Que: s'hi: asseu tranqullarnent 

sobre la Biblia. 

l. 
Per mis que dig-ui: la gent, 
qul. tlíbres vdIs compra i veo, 
DO tira diariamtrn.t 

pilota a 1'011.1. 

20 

Un lIibrc:. ts un bon company; 
per a¡xo no ts gens d'estrany 
que aqueIt que ts UD eap-cigranv, 

el porli a vendre. 

21 

Robar Ilibres no ts robar 
si el lIadre es vol U'lustrar; 
pro si es vol bendlciu, 

us fa la guUu. 

[ IS J 
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22 

Hi ha homes tan apreh.ensi:us 
que donant-se-Ies de vius, 
diucn que són els arxius 

caus de miCtobis. 

Si fos cert el ffia-Ientes 
d'aquests quatre baladrers. 
fa molt temps que els llibrders 

farien malves. 

23 

No es fa pas g-aire favor 
qui lIegdx un sol autor. 

24 

Escrius per poder viure? 
Dones, no d vantis d'tsser lliure. 

25 

Es propi el'un fiHstw 
fu correr per tot arreu 

que tes lIdres de rnés preu, 
són les de: caoví. 



, 

26 

No ts de savis ni erudits, 
taHar IUbres amb els dhs. 

27 

Uegi a la nit és moIt sa., 
quan no s'ha de matinar. 

28 

La novel'la i el dramot, 
l' "Enciela" i el "Quixot". 
el "Brusi" i "El Borinot", 

són pap¿ i: tinta. 

29 

A vui els llibres de moral 
són ja cosa tan banal, 
que ni en tens per comprar sal 

si intentes venór¿ls. 

En canvi, per un GaIdós, 
el lIí&rder rots ronyós, 
et donad, un tal o dos 

per fer beguda. 

[ "1 
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30 

Hl. ha qui ts UD bon manobra 
SCDSe: havt cscrit mai cap obr .... 
1 qui és UD autor dolent, 
havc:nt-nc escrít ruts de ctot. 

Per a molts, una obra t50 rara 
quan costa un ul! de la cara. 

32 

Poaa atendó en c:Is consdIs 
que donen da lI¡bres vdls, 
si et vols lIiurar de tropells 

i de badades. 

33 

Pots tsser persona fina 
serue Herir la doctrina. 

34 

Estriure, no costa re; 
el que costa t.s fer-ho bt. 



• 

35 

S'cnfurisma molta gent 
quan a 1'obrí un tc:stamc:nt 
veu que: el pare, o el parcnt, 

ti deiz:a llibres. 

1 ts que el l1ibre, cxtens o breu, 
no c:nUuerna a. cap bereu, 
si c:ntrc:mig deIs fulls no hi veu 

uns quants "quevedos", 

36 

Qui Ih:geix a Paul de: Kock 
no arribara mal en 1I0c. 

37 

Alabances d'c:ditor 
no fao UD Uibrc millor. 

38 

Un lUbre: ben il'lustra.t, 
ben imprés i relligat, 
no esta pas exceptuat 

d'tssl una ncula. 

[ ") 
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39 

El qui DO t¿ t~S al cap 
si fa un Uibre, fata un nyap. 

40 

Cura de DO estornooar 
teomt un I1ibrc a la mi. 
perqut el pobre quedara 

fd uoa sopa. 

41 

No Ión u.lbs els traducton 
com crcuco alguo!; lectors. 
ni tots els bons cscriptors 

fumen amb pipa. 

Mentca qui diu que la impremta 
ts una invendó dolcnta. 

43 

Un llibre ts ba o és roi 
segoDs qui I'ha de Uerir. 
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Si veus que t' ag-afa IÓn 
Ueg-int un lIibre pregon, 
és que no has vínfUt al món 

ptr fer de sa vi. 

45 

És un axioma certer 
que un bulaa i un carreter 
no podran mai capa bt 

les obres mestres. 

46 

Pent despeses colossals 
pots adquiri obres cabdalsJ 
car no és a so de tabau 

que es cacen lIibres. 

47 

La vida del bon burg-b 
és eneojar sense fer res, 
, 00 teni amb Ilibretc.rs 

trades ni pactes. 

[ 21 J 
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43 

No tot el! IUbres premiats 
són uns !libres acabats. 

49 

No beis lIegf als infants 
obres que són per als graos. 

50 

No digu!, que són dolents 
els llibres que tú no eotens, 
sí et manquen coneixements 

ptt fer de crítico 

51 

No ts citant a Ciceró, 
i a Xenofont j a Plató, 
com el modero escriptar 

pot fer bons Uibres. 

52 

Cap home es pot a'lustrar 
Itcgint Uibrets de fumar. 



53 

Pcr muller no preoguis pas, 
car t'txposcs a un frac:as, 
dona que lIegeix 1'" Audaz" 

i a }oaquim Belda. 

5. 

Sense teni orto2'taÍía 
pob escriute cada dia, 
tal com canta una granota 
sense saber gens de nota. 

55 

T en!u scmprc per cntts 
que DO tots cls Uibrctcrs 
saben quina cosa és 

cscriurc un auca. 

56 

Si ts cert que Déu té un bastó 
pet a puní el malfactor •.• 
la pots, si fas d'editor, 

parar I'esquena. 

[23 J 
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57 

No són paa I~01prf: obres boces 
les que lIc¡,cíxcn les dones. 

58 

Llibn:ter que ts melt garlair~ 
no es queixí si no ven gaire. 

59 

Fins el corrector mé. fi 
pot confondre la a amb la i. 

60 

Malfia-t de l' editor 
que cedant en I'abundor, 
vol que visqui l' escripta! 

mcojant pa i ceba. 

61 

Els podes escollits, 
els sa~s ¡el. erudits, 
no fetcn el. seus cscríts 

tocant campane¡o 



, 

62 

L' escriptor de bona mena 
s'ho tira tot a l'esqtuna, 
i no ti fan goíg ni pena 

els brams deis críties. 

63 

Sí et donen un cop de toe 
engega un totund: - }o d tocl

tita el berret al foc ¡ 
no hí: tiris llibres. 

Les obres ben rdligades 
són com les dones mudades; 
vol dir, que mantu vegades, 

pu dins, són buides. 

65 

No partís mai al mercat 
lIibre que t'han decHcat. 
si ts que abanl no has esborrat 

ben be: l'autbgraf. 

[25] 
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66 

Creu tao soIs un in.fdi~ 
que. el biblibfit mts castíy 
és el qui té sempre el pis 

tal pie de Iliitres. 

67 · 

No ts de gent emaooada 
menja i 11(.&,1 a la vega da, 
car ts facil dona al pap 
~ que te d'ésscr ~1 cap. 

68 

No intentis mai rebtegar 
llibre que no has de comprar, 
ear el poden tDgcgar 

a fet •.• pUnIdes. 

69 

Plany-te'n de les damisd'les 
que soIs IIcgd:xcn novel'les. 

70 

No arribara a savi un hom 
lIe(int els lIibres pi'" 110m. 



, 

71 

No compris lIibra dolcnts 
adhuc siguin del dnc-ants. 
i va de v~dre el, que tens 

peI preu que en donin. 

72 

Fa un autor qualsevol tort, 
j si els critíes criden. fort, 
scmprc aqudl carrera el mott 

a n' ets cai.zistes. 

73 

No és com cscriurc caDfOns 

treballa histOries prcfOns; 
,'ha de beurc cn bones fouts. •• 

pero DO a "morro", 

F er traducdoDS del f,anclos 
diuca que no costa tU, 

pcrque el pa ts "peo", i el vi "veo", 
i abto qualscvol ho CDtto.. 

[ 271 
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75 

No lUuria ds teus escrits 
a impressor que petd fes cib. 
cu te'o fati de petits, 

com diu el vulgus. 

: 
76 

Paga poc:, si aal ha pota fer. 
lIíbres que: et donm placr; 
pro peasa que el llibretu 

no viu de 1'aue. 

77 

Es costum for~ nociva 
mullar-se eb dits 3mb saliva, 
per (irl eh fulls d'un quadcra.. 
ja sigui antle o moderno 

78 

Diuca SOl vis eminents 
i literats proa corucieftts, 
que: no es poden fe amb les dents 

judicis c.rltks. 
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79 

Qui t1og-ui dos dlts de Eroot 
did. sens dubti UD seron, 
que els miUors "tipus" del món 

són els d'hnpremta. 

ao 
La verala ha demostrat 
que la ciencia del rravat. 
no Ú solament propidat 

de quatre artistes. 

Prou esteu assabentats 
que: per pobles i c:l:utats. 
són en gran nombre: el. "rravats" 

f ••• les "g-ravades". 

al 

Si vols fet bODes Ic:etures, 
fuir d'oo hi haiin criatures. 

32 

Pot costar molt de: parir, 
i tsscr un llibrc: rol. 

I"J 
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83 

No vulguis vendre a preu fort 
!libre Que saps que ts un mort, 
,'cntéo, si DO teos la sorl 

de que algú hadi. , 
84 

Posa les obrcs preuades 
en camb,es hen adequades; 
que a bihlioteques tancades 

no hi entren mosques. 

85 

Si no vols que et fa.cm sanr 
no entra mal en cap estanc 
demanant "Tirant 10 Blanc", 

ni .. UOdissu", 

86 

Tingues bona biblioteca 
scose descuidar la teca'; 
car tan aci com a Arbeca, 

menren els homes. 



87 

Es dif'Dc d' oIal a la porra 
qui semprc Ucrcbr:: ck "Offa. 

aa 
LUbrc earrcrat de: (cl, 
no tI ua lliine, él un libel. 

89 

Oc tlibta lUurcs d'enada, 
se n'han vist poques vcr.adcs. 

90 

El més van deis di.barau 
ts comprar lIibrcs prcuats, 
per arreaar-nc el. ¡Tavats 

i eh cul. de tlintla. 

91 

Sí eseriul fuU. de ealcudan 
DO fora. .. fe, clI:traordJa..ri, 
que. ct fessin soel hoaorarl 

de l' AeadbnJa. 

[ 31] 
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92 

No duiñís pas que les noia, 
mis que llibres. volen joies. 
S6n poquu les ambicioses 
que estan per tes dugues coses. 

93 : 

Tenir lIibres, no vol cUt, 
que se sapiiUen IIc(1r. 

T nu de les mans dds pdits 
les histbrles de bandits. 

95 

No de tats els !libres bons 
u'o fan moltes edician!. 

96 

Sí es fea d codí civil 
en papa japó o de fa, 
el bibliofíl mis tunquit 

fatÍa "morros". 



, 

97 

No facis de Grtcia csment 
ni els grecs citís CODstantment, 
sí coneixes solament 

la pega grega. 

98 

Són sens dubte els impressors 
els bornes més Uegidors; 
pro molts d' eUs, ah nos amb nos, 

són uos sabates. 

99 

No és que s'hagin esgotat 
els tractats d'urbanitat; 
s:o que esta ben demostrat 

que niog'Ú e1s usa. 

100 

Fuig de l'escriptor banal 
que escriu llibres a jornal, 
i no cetca altre ideal 

que les garrafes. 

[33 J 
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IOJ 

Al pobre que un Uibre prcn 
l'csbatussen de valcnt; 
si ts un tic, Ji diu la (cot 

que ts un cleptoman. 

JO! 

H¡ han autors i també autores, 
que acriucn amb les Hsares. 

J03 

Vhome en ciencia i atts expert, 
mai comprara un lIibre vetó. 

104 

No hi ha cap llibrc pdít 
si diu coses de profit. 

J05 

Esta demostrat que Isop 
no concfUt cap JU.rop, 
i enripona tat d'un cap 

faules ben dnlces. 



106 

No deixis lUbres rníniats 
a bíbliomans declarats, 
car tOt5 tUS són molt hODf'ats ••• 

petó no baden. 

107 

N ou ríe que és un cap de trons 
i d' erudit té afidons, 
no comprara Uibres bons; 

slnó, ben grossos. 

108 

Deixa que sr! n porti el vent 
els fulls d'un llibre dolent, 

no et reventis corrent 
pe: a aplegar-los. 

109 

La gent esmers:a els dinus 
en espectacles graUe:s, 
mentrutant que eIs IIi:bretus 

la ballen magreo 

[ 35] 
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UO 

Noble que a ca( Iübreter 
DO ddxa mal cap diner, 
estaÑa farfa. b¿ 

fent de camalíc. 

Biblioteca sens tectors 
és un jatdi scose flon. 

U2 

DeIs Uibres atreconah 
se'n cuiden els cscatbats. 

113 

Els escriptors immortals 
són molt poa i passco alts. 

Sap el menys intel-ligent 
que lIíbrett amb poc talent. 
ti sempre !'e.stabliment 

pIe de "gangueros". 
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lJ5 

Diga-U bon literat 
a l'escriptor que t'és grat; 
pro no diguis, exaltat, 

que ts tot un "'tia"! 

116 

Ofeo el! autors tots junts. 
bot si són vius com difunts. 
qul usa per quefers "camues" 

els fulls deIs llibres. 

117 

Home de poca paciencia 
no llegin\ obres de citQda. 

!l8 

No té res o'espiritual 
qul lIegeix a Lluis de Val. 

119 

Una biblioteca hurnida, 
del IIibre escurya la vida. 

[ 37 ] 
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120 

BOD nombr~ de !libres grans 
sembico duros sevillans; 
56n molt bonie!, molt flamants, 

petb no passcD. 

ni 
Llibre que: t'afrada, ts dar, 
que l'has de retomaDar, 
petO DO tens el'obUelar 

de dir que: el comptÍn. 

Car del teu honrat parer, 
tot i cucnt molt !alaguer, 
no'o tirara el lIibreter 

cap tro~ a I'olla. 

122 

Hom pot croprar tinta acera 
per a cscriure un' obra atci'l'a. 

123 

Ubre que al vuteu, agrada 
sera, una lIauna acabada. 



124 

El qui emprea un lIarg viatgc 
sen! lIibres a ¡Oequipatge, 
si DO ts del tot un salvatfe, 

poc se n'bi manca. 

125 

Caixista que a 1'apreElent 
fa que Ji dugui aiguardent, 
cometra segurament 

maitu erradc$. 

126 

Ets versos avanguardiste.s 
que escriuen eh dadaistes, 
tornen ximples ds caedstes 

que han de compondre'ls. 

121 

Plaav els escriptors novdls 
que fao escaroi dds veUs, 
i els IUbru que escriuco eH. 

DO van ni amb rodes. 
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128 

No pot dit que esta isolat 
qui es veu de mOres voltat; 
s'cntéll, si no ts ilIdrat. 

¡ vol l1egir-los. 

No ts pas la matew cosa 
escdure el ven o la prosa. 

130 

QUt ucriu per la multitud, 
ts molt tonto o molt barrot. 

131 

Biblíofil enmullerat 
ts bibtibfíl espatllat, 
si no exercca d'amallat 

la uva dtria. 

Car la dona no ts estrany 
que es ri2U' del seu afany, 

11: clavi a1run rerany 
o UI1 cap d' ucombra. 
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132 

Venctrc ds Uibrc::s. no ts dalent. 
sí vens ds teus aolament. 

133 

Qui trac:ta de:: fc;r pcudes, 
no vol lIibrc::s, vol lIibtetes. 

134 

No ts lIc::gint vides de saots 
c:om s' esmenen els Urans. 

135 

Lectora dc:: fulldms, 
tal j essent de bons ¡nstints, 

té mí¡r oberls ds c~min.s 
del manicomio 

136 

Riute'n d'aqudla persona 
que: dc: savia se les d6na, 

solament coNcedana 
2'o¡~ y romans;os. 

( 41) 
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137 

BibUoteques circulant! 
farien servds moIt grans, 
de no havtr-bl tactes mans 

que semblcn potes. 

138 

Qui ven lIíbres al drapaire. 
ts que no els estima gaire. 

139 

Convt no pudre de: vista 

que: un eaíxet, no ts un caixísta. 

140 

Un bon COrrector de proves 
sempre troba crrade:s noves. 

141 

Si ct manquen feina i meajar, 
i el tender no et vol fiar. 
no ct dediquís a cucar 

llt'bres de cuíca. 



142 

Autor que a. tothom don (Ust, 
o ts hipckrib, o injusto 

143 

No es bu ds nibres de IIds 
pcrqut els lIcgdxin els Reís. 

Un tractat de geometría 
no ti iCns de poesia. 

14S 

Serveixen fins els mú tOU$ 

pcr a vcndre libres DOUS. 

Ara, el ¡libreter de vdl 
ja ha de teoir mts urvclJ, 
si aspira. a tssCt queleom mts 
que un vCQwor de papers. 

14ó 

Mils de catoLics hi han 
que maí et perdonaran 
l~vcr Ucgit el Koran, 

scose tsscr mOto. 
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T ots ds Ilibreters de vdl 
fan vcurc d nCitC vcrmell, 

si no ets nd efc datcll, 
la Ilufa et da vcn. 

I~ 

L1ibtc d'autor eminent 
i d'un e.stil exccl"lent, 
per al U¡bretl és dolcnt, 

si no el pot vcndrc. 

149 

Qui és escriptor tauri 
i usa un lbic fol, 
mai dc la vida es pot dir 

homc dc lIetres. 

150 

Sies ncgre, bL1.nc o roig, 
si d. lUbres et doncn goig, 
segur que ct pendd pe! bolg, 

la gCDt inculta. 



, 

151 

Els llibres amb marges grans 
resulten moIt eIegants, 
menys quan alguns petulants 

hl: posen notes. 

152 

Biblioteca on hi entren gats, 
si els llibres no estan aesats, 
sortiran esgarrapats 

Q pIcos de: "quisca". 

'53 

AUunye-t d'aquen que crida 
que els llibres tOt5 són mentida, 

passa tota la vída 
jugant al "burro", 

154 

El ll¡bre puja de prcu 
si: qui el ven és un jueu, 
o sigui un galifardeu 

sense concitncia. 

[ .t5 J 



155 

us obres d'art no són hones 
per a totes les persones. 

156 

Un' obra amb Qloltes vinyetcs 
pot valer poqucs paseta. 

157 

Els qui imprimeixcn breviaris 
poden ¿ssl UDS perdularis. 

158 

Protuta si ds Uibrder 
contra el tipus matusser 
que scense (;amprar-te rt, 

tot ho remena. 

159 

La experitncia ha demoslrat 
que un llibre beo aouDcíat, 
pot esgotaf'ose aviat ... 

si hi ha qui el compri. 



. . 

160 

Bibtiotecari sortut, 
val mis mort que conegut. 

161 

Home de poques paraules 
pot esctiure bones faules. 

162 

Dir que un autor és correcte, 
no vol dir pas que ¿s perfecte. 

163 

No acostumis de lIc¡rir 
Ilibres que no pob cap!r, 
sí: no vols sentir-te a dir 

que cts un "pavero". 

164 

El día que un !libre ter 

no ven ní un fuIl de paper, 
marmoIa que tothom té 

cara n'estúpid. 
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165 

Lector d~ lIibtts exotics 
i. de paperots etaties, 
no Ií calen pu narcotics 

pe! a embrutír-sc . 

166 

EIs IHbu:s posats al sol 
s'encorben que fan condal; 
pet DO fer, dones, un bunyol. 

pose'ls a l'ombra. 

167 

El! lIíbres de nigromancia 
SÓD pares de la ignorancia. 

168 

Llíbtc que tl el preu marcat 
et niuta ó'tul enranyat. 

169 

El primer llíbre cid m6D, 
DO sera mai el segon. 



170 

La citada del Ilibretcr 
eal que es rcmarqui bCD bi, 
que DO salament s'ooté 

Ucgint catUegs. 

171 

Comprar llibre.s per caprici 
no és altra cosa que un vici. 
que practíqu~n amo desfl:ci 

molts dels biblil>fils. 

Cal si bt s'cnorguUeixen 
amb les obres que adquireixcn, 
tan !olament les l1efcixen 

per les cobertes. 

172 

Es tuca molt delicada 
fer llibres per la mainada. 

173 

No 56n per les criatures 
els llibres amb miniatuu:s. 
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174 

Hi ha molts lli:bres que exhibcixcn 
ex libris que no mcrdltcn. 

175 

Conccbte UD llibre parir-lo, 
no és d mateix que I1c:g-ir-Io. 

176 

Oc ignotant el nom mcrdlt, 
encar qUf" di eS doní ¡rrd][, 
qui soIamcnt possccíx 

Ilibres "in tOIlSO". 

177 

A incunable "ns gravats, 
ets bibliOfils prim-mirats, 
ti traben tots ca pecats 

per no comprar-lo. 

1 ts que: per tals tabalots, 
un Ilibrc scase "ninots". 
DO la res més que: un muot de: mots 

scose subsUada. 



l78 

L~s portades de colon 
són eIs miral1ets traidor.!, 
per a. enlIuernat ledors 

amb seny d'aloses. 

l7~ 

Pensa que UD lllbre grotesc 
no ts un llibre picaresc; 
í qui aíxa ereu és un frese 

o un poca·solta. 

180 

No ddxis les obres hODes 
a l'ahast de les minyones, 
car tent~n molt de "fregonas" 

i tes de "ilustres". 

l8l 

No li tinguis pas enveja 
a qui els llibres regateja, 

els mira, palpa i cobeja, 
scose comprar-los. 
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182 

Donar llibrea ts moJt bó 
quan hom té la convicció 
de que no han d'ana a ruó, 

o a cal drapaire. 

183 

L 'borne que no és un (arrl 
quaft es ptoposa l1egir, 
mita sempre de tenír 

les "¡-rapes" netes. 

No esta bt llegi al tramvía 
llibres de filosofia, 
ni estudiar l'astronomía 

mírant aterra. 

185 

Si d'intd'Ugtacla eu curt 

i vols El. un Uibrc í no ct surto 
apel'Ja al pIar; o al furt, 

com fao molu "genis". 



l86 

Qui llegdx. ea alta veu. 
és un tonto í no s'ho creo. 
(No cal dir, que s'al'ludeix. 
aquí: estant tot sol, Ilegeix.) 

l87 

Tradui e1s textos hebreus 
no ¿s tan facil com tú el creus, 
sens perol de fiel els peus 

a la gaUeda. 

l88 

Per a 1'home qu, - és avar, 
tot llíbre resulta caro 

l89 

No és pe! tito! solament 
que es veu si un Uibre ¿s dotent. 

190 

Es umpre una bona acci6 
dar Ilibres a la pruó. 
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191 

Sense que ,liu!, cujoer 
tens el deure de saber. 
que el, llibres no es poden fu 

pasuts pe: aigua. 

192 

Ocia el savi Salomó 
(i si el1 no ha deia. ha die jo), 
que fins el lIíbre mis ba 

té ds seus ddectes. 

193 

No ts llegint lIibres d'esport 
com un hom pot fer-se fort. 

194 

Qui eserlu en estil innoble. 
¿s un enemk del poble. 

195 

Molts cap!, el qui historia escriu, 
dóna rars:a per perdiu. 



196 

Habitant de ríe palau 
que taDea els IJibres 3mb clau, 
vol que ti poble sigui csc1au 

de la ifnofanda. 

197 

El, qui Ilereixen manual, 
amb la íntendó de fer rals. 
h:nen menys d'intel'!edu.t1s 

que una. tortuga, 

198 

Pensa que no és el matdJ[ 
escriure q~ agafar UD. pea., 
i que no tothom serveíx 

per fer novel'les. 

199 

Els lIibru, cal estimar-los 
í si ts possible, comprar-los; 
car ab::6 de manllevar-los 

fa. unva Esteve. 
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200 

Escríure per les parets 
times, c:ans:ons o sonets, 
no ¿s propi d'homes díscrds~ 

sinó de ximples. 

1 escríure com ha he fet jo 
sens tenit fes d'esctíptor ••• 
(Deixo que ad el Ilegidor 
digui el que vulgui. ) 

ACABAMENT 

DELS AFORISMES 



• 

SORTIDA 

Lector: restaré agrai:tt 

si és que no. et veus peneclit 

d'haver comprat i llegit 

aquest meu llibre 

Pro si no has quedat content 
pots dir sens cap compliment, 

ni engúnia, ni encongiment: 

- 1 quina "llauna" I 

[57 J 



_.---

No tine prctensions d'autor, 

ni vaig darrera de 1'0r, 
ní cerco el púbJJc favor 

per enIalrar .. me. 

1 és per aixo, i per res més, 

que no em dono per ofes, 

si van al sac deis papers 

les meves obres. 

Si aquesta no t'ha agradat, 

em dol que l'hagis comprat; 
pero estas autoritzat 

per fer-Ia a miques. 

1 juro soIemnialment, 

no donar-te més turment 

amb IHbrots com el p~ent, 
ni d'altra mena. 
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Salut, dones, i entén ben bé, 
que ja mai més tornaré 

a txercir de eonseller 
ni de set-dendes. 
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AQUEST LLIBRE FOU CONCEBUT UN DIVaNDRI!S 

DE QUARESMA DI! 1925, GaSTAT A EMPEN. 

TES 1 RODOLONS ENTRB Ll!S OUES PAS

QOEsoaLMATElX ANY,IDESLLIU_ 

RAT SENSB GAIRES ENTRE_ 

BANCS A LA IMPREMTA 

LA NEOTÍPIA EL OlA 

DELS MORTS DE 

UANY ~'126 
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