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BONA

LLEVO~?

xeca vostre esperit i ,us inspira
sentiments nobles ·i valereaos, no
'
cerqtien . altre regla pet ·a· jutjar
(lel seu merit; es bo i fet d.e ma
mestra.--' Ea Bl'tlyere •

-~te

coneixemen ts d'un home, el dia
menys penaat 'troba en· ei. llibre que
menys valgui a so& ·uus,• calque
.. . frase, que li ensenya quelcom que :
•
ignora.--·La1•ra.
.
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.F~n la
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de dubs

eoees; escull be ds llibres i llegeí.x·
los bé. - .!talmes.
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'rinc ami f.~s quina soc.etat m·es
sumament agradosa. Son de totes
les edats i paissos. s·han distingit
a la vegada sobre'ls campa de batalla i en el silenci del gabinet. Ea
racil arribar a ells, perque sempre
estan a mon servei i'la admeto a
mon costa~ o els despedeixo quan
me plau.
. J amai son jmportune, i respo·
nen a totes les meves preguntes inmediatament. Alguns em conten
rets d'altres temps, altreS' em reve·
Ien els secrets de la naturalesa.
Aquets m'ensenyen a viure)aquells
a m orir . U ns amb la aua jovialitat,
esva ixen les meves inquietuts i
i alegren.; .altres em donen la força
i anjm i m'ensenyen l'important
llisó de no comptar sinó amb mi
mateix.
En canvi de tota aquets serv·eis
solsament m ' exigeixen que'Ja presti una habitacio convenient en uo
recó de la meva modesta morada,
aon puguin descansar en pau, per·
que an aquets amics els agrada
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AqueH qu'esthna a un JHbre ja

mai deixara de tenir uli amic fidel,
~. · un savi canceller, un company jo·
I}.
vial, un co~.-lador èfica ç. Aquell
que estudia, que Uegeíx 1 que pen~a, pot divertir·ee ignocentment, i
¡ distreure's alegrement, sia qualse·
r
l. ·vol el tepms que fa ei i la situació
.'
.en que's trobi .- Ba011ori.
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Per imbecil que sigui un au tor,
.sempre troba un liegidor que s'hi
sembla.-Sant .ltwoni.
No eregeu que un llibre sigui
bo, si~al.llegír-lo no resteu mes sa·
tisfets de vostra existencia '1> no estimuli i esperona vostres sentim·ent~ generosos.-..... Lavatkr.
<~,u&.n

millor es un llibre més
'
tarda a vendre'e, perque la seva
v.mda esta en raó inversa del
temps precie per ~t compendre i
aquilatar el seu mérit .-Balzai~.
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Quan la lectura d' un llibre ai.
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Si jo conegués un lli~ré millor
per a fer deM... una noia respe·· ·
tuosa i tendra, bon~ esposa, i 'dig,;, •
.
. .
. .
na mare, se li eri'senyaria; peró à .. .. .
.
.
la veritat
en el mon no cori ec mea . . ·.. .
..
que'l Cateciame, que-l'hi pugin eh~
seny~r tot aixó. ¡Tandebó que, per·
.
.
'
la seva felicitat, cregui~ estimi i
..
practiqui quant en éll s'indièa.Diderot.
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literatura, ea ·
.

dir la lectura, ea barrejar~se am~
la societat
mes n·Iustrada.
i esco·
.
. .
.
llida de totes les époques, es fer se
ciutadà.
de tots els pa'!ssos del món,. ·
.
contemporani de tota eis sigles: es
creure que'l mon tot ha sigut creat
per a un matei x.-J. He1•t:chel.
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No devem liegir, sinó per éxer..
ci tarnos a peti~ar. ·- - Gibbon.

. ..

.En tots temps i llocs el ~illor
llibre sera el .que enseoyimés i en
menos pagiues •.!.....Olavan·ia.
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Un llibre v al mes que lo que
costa, perquè'! diner val menys
que la ciencia.
Lea recomp.e nses al saber, i els
premis a la virtud. ~:on els millo!l
lleg~ta i donatiu• qu'es poden ter.Jl. .Pm•adeda,
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La. literatura. i la tilosofia, su·
premes manifestacióna del art i de
11. ciencia, son les m~s altes cimes
. a que pot arribar la psiquis huma.n a.-.1. Tellez i Lopez.
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Un bon llipre es un llegat preciós que fa l'autor i~ humanitat.

lectura pren cura

mes la pau d'un tranquil retiro tue
les fres868 del mon •...:...Petra1·ca.

Publicacions rebudes. •Lectu ·
Popular• Dtlm. 279. continguent
un autoretrat del famós . Rector de
La Vola, mossen Peira presentantlo primerament ·tal com se com·
plau en ·imaginarsel la fantaeia
popular, i després tal com se'l tro·

ra

va en la r.ealitat
dè la vida.
•

•Catalana• ni.m. 22 rublerta
de text de varis autors, encapsalant-la amb un bell parlament
presidencial en los Jocs Florals
del Pirinéu.
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cNovel·la Nova núm. 69 amb
cants populars catalans antics ·i
moderne.
. ..

•.

'

'·

.

'

