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L I Q U I D A C I Ó de totes les existències de la p 

CASA BASTIDA! 
1 8 , P A S S E I G D E G R À C I A , 1 8 E 

4*ran Basar de Sastreria, s istema Nordamericà 1= 
Nostra contínua prosperitat ens ha permès fer | ~ 
una Gran Reforma de la que neix una nova | ~ 
i més potent Casa Bastida i que per donar I™ 
lloc a una Transformació total, necessitem | S 
liquidar. completament nostres existències a IZI 

qualsevol preu J™ 
Comprant els seus Vestits, Abrics. Camises, 1— 
Corbates, Mitjons, Mocadors, Sabates i Ca- 1— 
pells, per cada 25 ptes., comprarà com p.-r I— 

valor de 25 duros en altra part. I— 

S e c c i ó de Sas trer ia , c o n f e c c i o n a d a | ~ 
i a la m i d a l ~ 

Es confeccionen tota classe de Peces: de i— 
Carrer, d'Abric, d'Etiqueta i d'Esport j — 

Elegants vestits, gust de gran xic i tall anglès, I— 
des de 50 ptes., amb figurins Dernier Cri i I™ 

Sistema Ràpid, en quatre hores. I ~ 
10.000 Vestits con feces, pany o, des de 20 Ptes. \— 
10.000 Pantalons " " 5 " IZI 
10 000 Abrics Alta Novetat.... " " 25 " i— 
10.000 Talls de vestit " " 10 p 
10.000 Impermeables " " 25 " I— 
10.000 Americanes Punt " " 25 " I— 
10.000 Pantalons Oxford " " 10 1— 
10.000 Americs. Tutan-kamen. " " 25 '* I " 
10.000 Trinxeres " " So | ~ 
10.000 Batins " " 25 " | ~ 
10.000 Pijames tall Sastre .... " " 5 \~ 
[O.ooo Guardapols des de 5'95 KZ 
10.000 Gorres " * o'95 | Z 
10.000 Capells " " s'95 1 — 
10.000 Sueters " " 7'95 F» 

E n d i f erent s S e c c i o n s í— 

Camises des de 3'gs Ptes. I— 
Calçotets " " i'95 " p 
Guants " " o'95 " p 
Tirants " " o'9S P 
Mitjons " " o'5o " | g 
Lliga-cames " o'5o I g 
Mocadors de butxaca " o'50 | ~ 
Corbates Seda " " o'95 | ~ 
Camises Dormir i Esport ... " " 4'95 | ~ 

Nostres incompatibles Baratures no impedei- tp 
xen que obsequiem a nostres compradors ami) I n 

sorprenents Regals segons la compra | ~ 

Els de fora que vulguin servir-se de nostra casa, escrivint-nos i adjuntant o'so pes- |— 
setes en segells, rebran: Catàleg, Mostres, Figurins i un sistema per prendre's la I— 

mida així com les instruccions per a rebre l'encàrrec abans dels 8 dies l™ 
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IA NIT DE NÀDÀI 
Per esperar que fos hora d'anar a 

missa de gall, ens havíem reunit a ca
sa amb la colla de casa de la Fineta, 
amb la meva muller, mentre Déu ho 
vulla. Era cosa de passar dues hores, i 
de passar-les el menys malament pos
sible, per més que tancades i barrades 
les portes i balcons, no podíem tenir 
por del fred, que aquell any, cada nit 
glaçava l'aigua de les fonts, penjava 
candelers de glaç a les teulades, i en
fortia la terra de les treballades llen
çant la pobra gent de totes les feines; 
com que l'Ajuntament, el senyor Bis
be, i els potentats de la ciutat dies 
ha que donaven als pobres carbó, pa i 
blat de moro; o si no, s'haurien mort 
tots de fam o de fred. 

Érem catorze o quinze enrotllant la 
taula, que tenia a sota dos grossos bra
sers per torrar-nos les cames i a so
bre dos grossos porrons per escalfar
nos el ventre, safates amb neules i 
torrons i coques ensucrades, un joc 
de cartes, un psalteri, i dos o tres lli
bres d'històries; i anàvem entretenint 
el temps, entre jocs, cantades, rialles 
i conversa; mentre al carrer de tant en 
tant algú que passava deixava anar 
alguna corranda amb la tonada del 
tampatantam. 

Dues o tres vegades, una resplen
dor d'atxes de vent ens feia obrir els 
finestrons, per veure passar la bande
ra d'algun cor, brodada d'or i escorta
da per una vintena de minyons, que 
anava o venia de fer la serenada d'al
guna casa principal. 

I en el fons negre del cel les cons
tel·lacions brillaven amb unes llums vi-
víssimes, com si els àngels que en una 
altra nit consemblant baixaren a fer 
saber a tot el món la bor.a nova, ha
guessin aquell dia brunyit amb les 
ales tanta punta de diamants com ca-
lafateja el cel. 

El so ben conegut d'una campaneta 
també ens féu aixecar un cop. Era el 

combregar de la parròquia que anava 
a visitar algun malalt.—Diguem un 
pare nostre per a qui va—féu la Fi
neta, corrent a posar un llum a un por
ticó que en el balcó s'obria. Totes les 
cases del carrer havien fet el mateix; 
i Nostramo passava en la soledat i 
quietud d'aquella nit freda, per un ca
mí de devotes lluminàries que anaven 
sortint i amagant-se, com si hagués 
baixat una broma d'aquells nebulosos 
estels que s'encenien al seu pas. 

—Ai, Jesús, quina nit per morir-se, 
la nit de Nadal! deia la meva esposa, 
afanyant-se a dir alguna altra oració 
tot baix, per aquell pobre malalt o 
malalta.—Sí, una nit ben assenyala
da. Morir per morir, encara em sem
bla que ha d'ésser una nit de gràcia, 
en memòria d'haver-hi nascut Nostre 
Senyor. 

—Prou, mare. Mes vostè deu saber 
millor que nosaltres, perquè en el seu 
temps es contaven més històries de 
l'altre món que no pas ara, que així 
com els àngels davallen del cel om
plint d'alegria els aires, i portant la 
felicitat als cors, també als mals es
perits és permès de córrer per la terra 
per espantar la gent, i fer tota llei de 
dolenteries. 

—Dona, no es mou fulla que Déu 
no ho vulla. 

—Tot el que vulguis. Però jo el meu 
pare mateix he sentit contar el que li 
va passar una vegada; i encara em 
sembla que el sento i que tota m'es
borrono. Doncs, per la nit de Nadal, 
un any va haver d'anar no sé on, que 
va sortir de Vich pel portal del Vi 
gros. Diu que feia una fosca com una 
gola de llop i no va trobar ànima vi
vent pel camí. 

Mes quan va ésser al coll de Malla, 
tot plegat sent al darrera seu uns es-
pinguets com si una pila de cavalls 
assaïnessin, i una pila de serps xiules
sin; i no veia res enlloc. De seguida 
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va pensar que era la nit de Nadal, i 
va fer el senyal de la crni. Llavors es 
va sentir com si li haguessin donat 
una catxeta a la cara: no es varen sen
tir més els crits; però del darrera seu 
veié una llum que arribava bon tros 
endavant i que caminava com ell, de 
la mateixa manera que una persona el 
seguís amb una llanterna encarada a 
ell. No sabia l'estona que això havia 
durat, ni les parts de Rosari que ha
via començades per deíensar-se dels 
esperits malignes; i el cert és que va 
sentir tocar les dotze en el castell de 
Tona, i en el mateix instant, semblant-
li sentir algom va girar el cap, i va 
veure com si una cosa lluent caigués 
a terra i la claror se li va fondre; i res 
més el va inquietar de'n tot el camí. 

Amb això, qui més hi sàpiga, que 
millor ho expliqui: que a mi no em 
treuran pas dels tretze; i Déu me'n 
reguard de trobar-rn'hi, que estic ben 
segura que allà mateix m'haurien tro
bat glaçada. 

—Si a això vas, bestragué el meu 
cunyat, home de molt seny, poc amic 
de bromes, i de molt poques paraules, 
no saps el que va passar a Don Ja
cint Maura, que tots hem conegut? 

—Què ? què ? va fer tothom tornant-
se'ls tota la pell de gaUina. 

—Un dia ens ho contava en la reu
nió del canonge don Bernat, que al cel 
sigui. També s'esqueia la nit de Na
dal. Acompanyat de dos ajudants i 
dues o tres companyies de soldats, ve
nien d'una expedició a Olot, i en les 
altures del Grau varen tenir quatre 
escopetades, que no feren altre mal 
que retardar dues o tres hores l'arri
bada aquí a Vich. Varen travessar 
sense novetat el carrer de l'Esquirol. 
Mes, eixint de les darreres cases, tam
bé de dalt del rellotje varen caure les 
dotze de la nit. I al mateix punt, Don 
Jacint s'adonà que al davant del seu 
cavall una claror com d'un raig de llu
na caminava tant com ells; al mig 
d'aquella llum estranya feia salts i 
giravolts una bèstia de color negra 

grossa com un cavall i amb figura de 
gos llebrer. Amb les seves ballaru
gues s'estirava com una goma, i sem
blava que tan aviat era a les bromes 
com a terra. Don Jacint cridà un aju
dant per fer-li notar aquella aparició 
i ningú no li va respondre, ni veia nin
gú al voltant seu. Era home d'un gran 
cor i de molta serenitat; i no féu sinó 
esperonar el seu cavall i desembeinar 
l'espasa, fer-se al front amb el puny 
el senyal de la creu, i rebatre's ro
ques avall com perseguint aquell fo
llet impalpable. I tant corria l'un com 
l'altre; sempre tenia al davant aquell 
ballarí monstruós i aquell clap de cla
ror de lluna. A l'últim, varen arribar a 
les portes de la ciutat. Don Jacint va 
sentir les campanes de la Seu; i al 
bell punt el seu raig de lluna semblà 
que abrigava tota la ciutat, com si en 
un moment l'hagués coberta una gran 
nevada. Després la foscor amagà un 
altre cop tota la terra, i la bèstia es
tranya no es va veure més. La colum
na va trigar més de dues hores a és
ser a Vich, sense que ningú hagués 
tingut esment d'aquell combat paorós 
de Don Jacint. 

El silenci dels oients probava l'in
terès amb què escoltàvem aquestes 
històries d'un ordre sobrenatural. 
Llavors un oncle de l'esposa que fins 
aquí res havia dit, i semblava que ni 
se n'adonava, de la conversa, capficat 
en un cap de taula amb unes cartes 
que ell tot sol se les jurava per gua
nyar-se a ell mateix el solitari, s'ai
xecà, com si una cosa fes nosa al seu 
front, i parlà d'aquesta manera: 

— Mireu, nois. Entre els fets que 
en el curs de la meva vida no he po
gut oblidar mai, n'hi ha un que també 
em recorda aquesta nit de Nadal. Com 
que, eixint d'aquell dia. el meu pare 
no va gastar mai més bon humor: i 
la pobra de la mare al cap de ben poc 
temps va davallar a la tomba. 

Jo era un xavalet de tretze o cator
ze anys; estudiava retòrica als Esco
lapis de Moya. El dia de Nadal s'es-
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Escultura en fusta, altar del Roser de la Parròquia 
de Sant Vieens de Sarrià. 
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queia en diumenge, i dissabte a mig
dia ens escalfàrem amb un altre que 
era de prop de casa, de carregar-nos 
les cames al coll, i hala! cap a Vich 
falta gent, i si podia ésser, anar a fer 
nit a casa mateix, de Santa Cecília. 

De fred, bé en deuria fer; sinó que 
amb el ventre calent, 1 amb un bon 
sol entre cap i orelles, carretera avall, 
cap a Collsuspina, baixàrem ben abri
gáis i ben alegres; que a entrada de 
fosc ja passàvem pel carrer de Sant 
Pere. Marxem llestos i tivats cap al 
portal de Manlleu, i ja ens semblava 
que tocàvem casa amb les mans. 

Fins aquí res de nou. Un cop fora 
de la ciutat, per allà havent passat 
l'hostal de la Cabra, ens adonem que 
anava al davant nostre, a bon pas 
amb aire de portar també una galant 
jornada sobre, un subjecte segurament 
foraster, que de lluny ens havia sem
blat un senyor molt elegant i molt ben 
vestit, i de prop el veiérem ben arros-
sinat i pobre. Portava barret i levita 
negres, armilla i pantalons clars, és a 
dir un vestit de petrimetra que servia 
per fer sobreeixir la suor, la pols i les 
llànties que l'adornaven tot. Uns bu
cles de cabells que li amagaven el 
coll, unes patilles i un bigoti tot de 
color de cendra, el feien semblar molt 
vell, sobres que es repenjava a un 
gruixut bastó per anar caminant. Mes 
veient-lo de prop perdia una pila 
d'anys, puix tenia unes fesomies molt 
nobles i boniques, i uns ulls blaus que 
quan miraven semblaven que, feien 
compassió. Tot això, jo ho vaig veure, 
perquè quan l'atrapàrem i ens vàrem 
posar a parlar, el sol que s'acabava 
de pondre a darrera de Sant Sebastià 
li donava de ple, i feia ressaltar més 
la seva figura. 

No hi havia ningú més en la carre
tera, i quan ens vàrem pnsar al mateix 
nivell de caminar, ell es va girar cap 
a nosaltres, nosaltres vers ell. Jo no 
sé per què de seguida de mirar-me'l, 
vaig pensar en les faccions del meu 
pare; i més quan li vaig sentir la veu: 

que aleshores com per instint vaig en
devinar qui era, sense haver-lo vist 
mai, i havent-ne sentit a parlar ben 
poques vegades. Ell ens va preguntar: 

—Qui és de vosaltres dos en Sire-
rons? 

—Un servidor, per servir-lo,—vaig 
dir jo. 

—Tu ? I com te dius ?—I tot mirant-
me de fit a fit, feia unes coses amb la 
boca, que no sé si plorava, o si reia. 

—Sidret; per servir-1 o 
—Doncs així, don Isidro Sïrerons 

és el teu pare... Bé deu ésser viu? 
—Sí, senyor; gràcies a Déu. 
—I ta mare, Donya... Antònia? 
—Sí, senyor. 
—Tu tens la mateixa cara... Sí, sí; 

els mateixos ulls; la mateixa boca. 
—Tothom m'ho diu, li vaig respon

dre—perquè semblava que no sabia 
apartar-me la vista de ¿obre. 

—Tu a mi no em pots conèixer. Tu 
no eres al món. 

—Sí, senyor. Què va que vostè és 
l'oncle Ramonet? Perquè vostè es re
tira molt al pare. 

—Sí, sí; sóc el teu oncle Ramonet. 
Però jo sóc pobre, sóc malalt i sóc... 

—I que no se'n va cap a casa? 
—Sí, Sidret: Tu m'hi vols? 
—Ai, ai! Per què no, si és un meu 

senyor oncle! Jo ja ho sabia que vostè 
era viu; però la mare i el pare es pen
sen que vostè és a Amèrica. 

—Que parlen de mi moltes vega
des? M'ho vols dir, Sidret? 

—Jo no ho sé pas. Però ara recordo 
que quan vaig començar a estudiar, 
el meu pare tot acompanyant-me a 
Moya em va dir una vegada: 

—Estudia força, i fes bondat: que 
no facis com el teu oncle Ramonet. 

Jo no sé què més devia anar a dir, 
mes m'ho vaig callar tot, perquè l'on
cle llavors va semblar que si arriba 
ésser el bastó, cuidava caure; i el vaig 
sentir gemegar tot baix; i després, en
cara que ja era ben fosc, veia que de 
tant en tant s'aturava una mica, i 
s'apretava les mans al cor. 
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Amb això, ben poques paraules més 
ens vàrem dir, fins que vàrem ésser 
a prop de casa. 

Llavors a 1'envista de l'ombra que 
feien amb la claror de !a lluna aque
lles parets antigues que l'havien vist 
nàixer, tingué de reco^ar-se en un 
marge no podent quasi respirar. 

—Vol que li donem la mà per poder 
arribar a dalt? li vaig preguntar, amb 
una bella llàstima que em feia. 

No sé si va poder contestar-me. Mes 
tot xano xano, i ell recolzat en nosal
tres dos, ens vàrem anar acostant a 
la nostra porta. 

Només era ajustada. Es veia claror 
a dins, i se sentien les cantades dels 
mossos, i de les criades, i dels meus 
germanets, que festejaven, com ara 
nosaltres, la nit de Nadal. 

Jo, que n'estava, de content, d'és
ser-hi sense ells pensar-ho, i, encara, 
d'acompanyar-hi aquell meu oncle! 
Em recordo que quan vàrem posar el 
peu al llindar, ell tot tremolava i va 
dir tot baix: 

—Ja fa 20 anys!—Vaig donar una 
empenta a les portes, i tot dient-li: 

—Entri, entri, oncle Ramonet!—cor
ro cap a dins; i em tiro als braços del 
pare i de la mare, que no varen pas 
regatejar-me l'alegria de veure'm. 

Llavors dic jo:—Vinc amb un se
nyor que no sé si el coneixeran... I a 
l'orella de la mare vaig afegir:—L'on
cle Ramonet!^ 

Mes al mateix punt, mig sostingut 
per dos mossos, l'oncle anava a en
trar a la cuina. Voldria dir alguna pa
raula, mes no féu sinó un crit estrany. 

La meva mare es tornà afinada com 
la cera, i caigué a una cadira sense 
sentits. 

El meu pare de cara a !a oorta, amb 
la mirada a ell, dret, seriós i sense dir 
una paraula, em va fer por. 

L'oncle Ramonet va relliscar dels 
braços dels nois que el tenien, sense 
fer cap més extremitud. S'havia mort. 

MARTÍ GENI'S AGUILAR. 

La C o n s t i t u c i ó 
L'any 1926 s'ha complert el cin-

quantenari de la Constitució (del 
1876). Quines bodes d'or! més que 
unes bodes d'or, el que s'ha celebrat 
ha estat un enterrament. 

La gent s'havia exaltat per la Cons
titució, els pobles s'havien esbatussat, 
més de quatre hi deixaren sang i vi
des. Per fi la Constitució havia triom
fat. 

I al cap de cinquanta anys, tot pa
per mullat. 

Cosa de cent anys ha, el festiu i 
desmanegat Josep Robreño, pres a la 
presó de Barcelona, havia escrit la se
güent dècima: 

'Siendo libre la nación 
en esta cárcel gimieron 
los primeros que dijeron 
viva la Constitución: 
en tiempos de la opresión 
no se usara rigor tal, 
pues todos en general 
su corazón consultaron, 
y más delito no hallaron 
que el ser constitucional". 

Oh, retraes del temps. A la gatzara 
pública, a les manifestacions per car
rers i places d'antany, a les làpides 
pomposes amb què les places princi
pals dels pobles eren guarnides, suc
ceeix el que l'any 192^ hem pogut 
veure: és a dir que la Constitució era 
de constitució molt feble! 

GASETILLER. 
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ELS TORRONS DE NADAL 
D'un tió, prop de la llar, 
un infant busca el torró 
i de la maça al picar 
diu, regalant de suó: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

També molts homes corcats, 
que haurien d'està en presó, 
amb el bastó d'empleats 
van dient a la nació: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

Diputats fills del bordell 
que no diuen sí ni no, 
fent més voltes que un penell 
diuen a l'opinó: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

Advocats plens de malícia 
que tenen el cor felló, 
trepitjant-ne la justícia 
van dient a la raó: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

Més de quatre estrafolaris 
amb lo punyal al calçó, 
tot resant salms i rosaris 
diuen a la Religió: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

Empresaris industrials, 
amb consciència de carbó, 
tot escatimant jornals 
diuen al treballadó: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

Dones plenes d'hermosura i 
enfangant lo seu pudor 
amb cínica veu impura 
diuen al seu aimador: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

I així rodant la planeta 
mostrant del cor la llustror, 
amb l'amistat per careta, 
vindrà a dir-nos un traidor: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

Quant prompte aquella edat passa, 
en què creiem de debò, 
i a un boscall a cops de maça 
diem al peu d'un escó: 

Tió, tió, 
dóna torró. 

U N D'AGRAMUNT. 

(Tret de Lo Xanguet, a'manac per a 
1865). 

El vigilant dormilega 
Era baix i grossot. Sempre anaxa 

mal fargat i llantiós com un motorista, 
mecànic o aristocràtic. Caminava fent 
passets de xinesa autèntica i amb un 
deix de mandra que feia veritable
ment fàstic. (I jo sóc dels que crec 
que el tindré feina i adormir-s'hi, es 
un plaer més gran que els dels Deus! 
Però, com tota cosa d'aquest món, la 
mandra també ha de tenir un límit de 
tolerància). 

Aquest vigilant, que era el del meu 
carrer, tenia al seu càrrec res menys 
que tres mançanes de la dreta de l'Ei-
xample, feina un xic llarga si l'hagués 
complerta essent bon feiner. Perquè 
amb la seva nul·la extraordinària ra
pidesa, el veí menys noctàmbul el te
nia d'esperar més estona de la que és 
de llei que una núvia que s'estimi faci 
esperar al portal de la Mercè, posa 
per cas. I, lectors aimats, si a tots 
aquests defectes, encara hi afegiu que, 
com a bo i típic vigilant, des de que 
començava a treballar, dormia en un 
dels cinc bars del meu troç de carrer, 
hom es farà càrrec que restem davant 
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per davant d'un ésser excepcional^ i 
vulgar a l'ensems—segons per quin 
cantó es guaiti—. 

La seva manca de puntualitat, la 
meva primera sortida vivint en aquest 
barri, em va costar un fort i llarg re
fredament, el qual em privà de_ sortir 
una "bella" mesada. Avui en dia, pe
rò, la cosa ha fet una transformació 
complerta. Transformació que resulta 
més senzilla i medicinal. Quan surto 
havent sopat, el vaig a cercar perso
nalment al bar, els jorns que em des
cuido la clau del portal, que són molts. 

Sempre dorm amb el cap apoiat da
munt la mateixa taula de marbre del 
bar. Al seu lloc, jo agafaria una pul
monia darrera l'altre. Això sí, amb I3 
mateixa rapidesa que s'adorm, es des
perta; sols cal tocar-lo lleugerament 
de l'espatlla; i l'home, volent fer el 
cap viu, sempre repeteix la mateixa 
pregunta: 

—Bona nit tingui! A quin número 
m'acompanya... ? 

Tanmateix sembla que els veins no 
li paguin més del que es mereix nï a 
fi de mesada. Finalment, no creieu que 
la seva son provingui d'ésser un home 
tou, sinó tot el contrari: no està mai 
desvetllat perquè és un gran tronera... 
¡durant el dia! I com si fos un treba
llador com cal, a voltes també excla
ma :—"Nostre Senyor no féu el dia per
què dormíssim com un esquimal de 
l'estret de Beering! Per ço el meu pa
re fou un gran torejador!" 

Ahir, com de consuetud, tornant del 
teatre, l'anà a recollir al bar perquè 
m'obrís la porta, car m'havia descui
dat la clau del carrer. Es despertà 
cuita-corrents, m'acompanyà adormint-
se un altre cop i, al donar-me el llumí, 
exclamà: 

—Bona nit, senyoret! Que dormi de 
gust!... 

No poguí menys de respondre-li, 
molt seriós, mes rient per dins: 

—"Igualment", vigilant...! 

Els SO anys del 
Centre Excursionista 
Pel novembre de l'any 1875, una 

colla de benemèrits patricis, al cap 
d'ells En Fiter i Inglés, s'emprenien 
la fundació del Centre d'Excursions, 
que més tard havia de prendre el nom 
que avui ostenta, o sigui Centre Ex
cursionista de Catalunya. Ha com
plert, doncs, el seus primers 50 anys 
d'existència, i amb una tal plétora de 
vida, que avui pot considerar-se una 
entitat cabdal entre les primeres en
titats. Per això l'homenatge que amb 
motiu del seu cinquantenari hom li tri
buta és d'aquells que més prestigi te
nen i que de totes bandes ve, d'ací i 
de tot el món, on el nom de la institu
ció és avantatjosament conegut. 

Per això ens complaem nosaltres a 
adreçar-li també el testimoni de la 
nostra millor simpatia. 

Dir en poques paraules el que el 
Centre Excursionista, el primer de tot 
E panya, representa, no és possible. 
Només recordem, per exemple, que el 
Centre era l'únic lloc on Mossèn Cinto 
llegia les seves poesies, acabades de 
fer, quan és sabut que Mossèn Cinto 
no recitava mai cap poesia; recordem 
també que del Centre va eixir la gran 
empenta per a la reconstrucció del 
Monestir de Ripoll. 

Això sol, indubtablement, és capaç 
de fer creditora una institució a totes 
les lloances. 

Que amb glòria creixent pugui cele
brar moltes centúres! 

0. 

ALBERT LLOBREGAT 



Un voltor. 

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

de Nicolau M." Rubió i Tuduri. 
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U N A A ^ O R T ! 
Perdoneu si avui vaig a parlar-vos 

d'un assumpte terrible. 
Les circumstàncies m'hi han portat 

i devem acatar les circumstàncies. 

Quan se va a un sarau, és conse
qüència natural sentir música alegre 
que fa bellugar les cames a son com
pàs, animar nostre rostre, acudir les 
rialletes als llavis, i tots aquells pre
ludis que ens determinen a abraçar-
nos amb un minyona i a dar voltes 
amb aquella bogeria autoritzada que 
en diuen ball. 

Avui que l'assumpte, sento tenir que 
dir-ho, però què hi farem (mal camí, 
passa'l de pressa), avui que l'assump-
te és de mort, no vos admiri contem
plar sang, membres desquartisats que 
encara baten, mutilacions horroroses, 
encarnissament bestial, i tot portat al 
refinament més gran de la maldat, a 
la perfecció de lo terrible. 

La causa us la diré en poques pa
raules, pel cas que no l'hagueu ende-
vinada. 

Es mata porc! 
Donya Rita, que és dona molt de 

sa casa, i don Gervasi, home molt de 
la seva dona, inseguint la inveterada, 
econòmica i sàvia costum que vénen 
observant des que es varen unir en 
sant matrimoni, que compten que fou 
per l'any de les bombes, mata mig to
cino, sols que es queda tot el segí i 
un pernil que es conserva per endur-
se'n a la torre. 

—Diguin el que vulguin, senyora 
Tuïes, el tocino és el benestar de la 
casa: jo no em canso de repetir-ho a 
En Gervasi—diu donya Rita mentre 
para taula amb unes estovalles d'es
topa teixides expressament per aques
ta sanguinària festivitat. 

—Ja ho pot dir, donya Rita: tenint 
tocino es té la carnisseria a casa; I 
ara, amb el preu a què s'han posat 
els queviures, és cosa de no poder 
menjar. 

—Calli, dona, que no sé on anirem 
a parar: tot val els ulls de la cara; 
l'oli, sobretot, és cosa que esgarrifa. 

—I a on me deixa el carbó i la ga
llina i tot? 

—D'això, sap qui en té la culpa? 
Els revenedors. Agabellen tot lo de la 
plaça, fan baca amb les marmanye-
res, i qui ho paga és el comprador. I 
cregui que això és l 'Evangeli: fins les 
cols s'arramben. 

—Què em dirà, pobra de mi! Ahir, 
d'un ullet que no era com el puny me 
van comptar quatre quartos, dic, a 
menos que la criada no sises. 

—També podria ser, perquè avui 
no hi ha de qui fiar. 

—Ara què em conta? Miri 's: jo 
aguanto la Pepa, amb tot i el seu gè-
nit, perquè és fiada... Això s í : en set 
anys que està a la casa no li he notat 
lo més mínim. Però, per lo demés, 
batxillera, tossuda. Però això de ser 
fiada em fa tenir paciència. 
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—I fa bé, cregui. 

L'entrada de la Pepa, que anuncia 
1'arribo del carro portador de la mitja 
víctima, posa fi a aquesta conversa. 
Darrera la Pepa entra la neboda de 
donya Rita, una amiga del seu temps, 
i la Llúcia, que és una criada que va
ren tenir catorze anys i que es va ca
sar a la casa amb el fuster del costat. 
Cada una d'aquestes dones es planti
fiquen el seu gran davantal bianc, 
s'armen del seu ganivet, es possessio-
nen del seu tallador, i, en tant que ¡a 
mocadera fa la distribució de les 
carns magres per les llangonisses, el 
blanc i greixos per les botifarres de 
sang, i les mitjanes per les blanques 
i demés, donya Rita i sa neboda, que 
es desmaien durant l'any de veure una 
rata o de sentir matar un ànec, i que 
no obstant en aquest dia tenen un va
lor antropòfic, descarnen els Hornillos 
i costelles deixant l'os pelat. Fetes to
tes aquestes operacions, que són bas
tants per fer caure en basca l'home de 
més valor, paren les converses, i no 
sentiran altra cosa que el sanguinari 
xerigar dels ganivets trinxant la carn. 

—Com va això ? — diu el senyor 
Gervasi, que és bastant fresseta. 

—¿Sap — diu la mocadera — que 

aquesta bèstia és molt grossa? 

—Cent i deu—respon el marit. 

—S'ha progressat molt en l'art de 

criar porcs—afegeix donya Tuies. 

—Digui-m'ho a mi, que no faig al

tra cosa. 

—I diga'ns, Gervasi: ¿no hi vols 

donar un cop de mà?—li pregunta la 
seva dona. 

—Amb la condició de què me'n fa
cis d'ous i d'arròs. 

I nostre home es plantifica un da
vantal, s'arma de mitja lluna i comen
ça a picar i repicar amb més afició que 
un escolanet a missa. A tot això no 
falten les juguesques de la neboda 
amb la Rita sobre quina trinxarà més ; 
les receptes per fer el fetge amb ro
mesco; el modo de conservar la sal 
morra, fer els xorissos i les llangonis
ses de Vich, fins que vénen tastets. 

Tots, com si estessin afamoüts, es
peren aquest moment per menjar una 
forquillada de carn, servida en un plat 
de pisa de València i amb cullera de 
fusta, no perquè en la casa no n'hi 
hagi de plata, però és ritual. Tots pa
ren la mà, tots mengen, tots sabore-
gen, i després tots diuen: 

—Dolç. —Salat.—Picant. 

La mocadera no sap si sobren o 
falten espècies i acaba per dir: 

—A mi em sembla que està bé. 
¿Què hi diu, vostè, don Gervasi? 

—També m'ho sembla — • respon 
aquest, després d'escurar e; plat. 

—Doncs deixi-ho e?tar—diu donya 
Rita:—ell és el que deu menjar-sefI, 
perquè jo quasi no en tasto. 

—La taula va despoblant-se de carn 
per fer lloc a les botifarres que van 
sortint del caldero. Li mocadera no 
s'entén de feina, perquè la caldera va 
forta i se li rebenten Donya Rita s'en
fada, la neboda s'erlreté trinxant ú 
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sagí. Allà a les vuit de" vespre, i quan 
ja tot toca a son termini, vénen els 
amics de confiança a fer la rosta. Don 
Gervasi excusa amb l'amoïno la falta 
de la seva costella i pondera la molta 
carn que ha dut la bestiola. La ne
boda cuida d'arreglar les torrades i 
de servir les copetes de vi d'Alella, 
que revifa els amics de don Gerva
si. A les deu, quan ells se retiren, 
l'operació de matar porc està del tot 
terminada. 

He dit malament: encara li queda a 
donya Rita, amb dolor del seu cor, el 
quefer d'arreglar els presents amb els 
quals se n'hi va la quarta part del to
cino, fer la salmorra, salar la cansa
lada, etcètera, etc. 

Dos dies després passa bugada, 
acondiciona gibrells i ganivets, i sols 
acaba el tràfec quan han terminat tres 
dies, que per alguna raó se deu dir 
ires dies com la mort del porc. 

BLAÏ MÀ ¡I F EGÜES 

«El Borinot)) 
és e l 

periòdic literari 

de més circulació 

Cançó de Sant Nicolau 
El barco ja arriba d'Espanya rabent, 

per sobre les ones lliscant a pleret, 

puix a visitar-nos un altre cop ve 

el bisbe de Mira, Sant Nicolauet. 

Ja el veig com contempla el nostre terrer 

portant una saca plena de diners 

per comprar joguines a tots els vailets. 

També veig com salta son fogós corser 

damunt la coberta del barco que ve. 

El negre que porta Pieter man Knecht (i) 

a tots ens saluda amb rostre rialler 

i el barco fa via brandant suaument 

amb fresseig de veles i de gallarets. 

Benvingut ne sigues al nostre terrer 

Sant Nicolau bisbe que d'Espanya véns". 

Aquests versos són la traducció d'una can

çó popular holandesa que hom canta per la 

diada de Sant Nicolau, primera festa del 

cicle nadalenc i que també a Barcelona i a 

tot Catalunya és celebrada encara. Es festa 

de quitxalla; però ja és sabut que la quit

xalla fa la festa dels grans i tot. 

(i) Pieter man Kneeht vol dir: Pere et 
criat. 



E L B OR I N O T . - 15. 

PELS BELLS CARRERS DE Mil CIUTAT 
P A T E N T S I M A R Q U E S 

A. PASQUAL.—C. de Cent, 304, pral. 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

F . BONET.—Valencia, 188 
Llibres, els millors 

EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

Instal·lacions elèctriques, aigua i gas 
RAFEL SALA.—Corts Catalanes, 451. 

M A T E R I A L ESCOLAR I C I E N T Í F I C 

(Suc. ESTEVA MARATA) . R. Univer., 7 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers, 72. 

Llaneria i Sedería  
CASA PUIG.—Cali, 9.  

Camisería.—Boqueria, 36 i 38 
R O D R Í G U E Z & F E R R E R  

Articles Fotogràfics i Ràdio 
PÉREZ i SÀBAT.—Fontanella, 1& 

Art. Fotogràfics i treb, de Laboratori 
E. PICAZO.—Jovellanos, 4. 

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

Articles Viatge i Pell 
LA MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

ANTIGUITATS D'ART 
Carrer del Call, 28, pral. 

Cristalleria i Alumini 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 
Taller d 'OPTICA, J. PUIGORIOL. 

Carrer Muntaner. 56  
VULCANITZACIÓ DE N E U M À T I C S 

A. Hernández.—Rosselló, 199. 

Fàbrica de Lampares Elèctriques 
ALFONSO MAÑES.-Villarroel, 173 bis 

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

CAMISERIA del "Liceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau, 3. 

Pianos, harmòniums: venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

Sastreria Econòmica.—P. Padró, 14 
Trajos a plassos i al comptat 

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral. 1. 
Sastreria Guilemany, vestits i for-
mes tots preus. P . Sol, 8, t. 1451-G 
Rellotgeria PAHISSA. Adob de re-
llotges. Joies.—Mallorca, 33Q.-Barc. 

PELLETERÍA LE R E N A R D 
Corts Catalanes, 614,-Barcelona 

Demaneu la faixa ÉLITE recomana-
da pel cos mèdic.—Via Laietana, 54 
Electricitat i Lamp. MARCELÍ ROVIRA 

Plassa Pi, núm. 2.-Barcelona. 

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

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 

Compra-venda. — Menéndez P. 14 

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

EL KRIC. Acc. i nov. per a Auto, a 
preus reduïts.—Aragó, 201 

Caixes cabals des de 200 ptes. totes 
d'acer.-P. Marquilló. Mallorca, 125 
LA FIRA DEL BOSCH. — Joguines. 
Rambla del Prat, 2. - Barcelona, G. 
PINTURA DECORATiVA.-Papers pintats. 
Rètols.— Viladomat, 52.-Barcelona. 
VIDRES, Cristalls plans. - T. Garcia. 
Panadès, 1. Tel. 1166-G. — Barna. 

ESTORAS i CARPETS COCO.-L/. Gibert. 
P. Urquinaona, 8. Tel. 713 • S. P . 

MOBLE (Fàbrica).—T. Dalmau 
Plassos i comptat.—Mallorca, 178 

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

NINES. Manufactura. Gran Assortit 
Joaquim Costa, 21 (antes Ponent) 

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

r a p . ALTÏS 
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SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 

Pttritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES FRADERA 

fi , S . ' 
F a b r i c a c i ó pròpia 

* • > 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eip«skiii. ifspaili i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968 H 

BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

C o r t s C a t a l a n e s , n .° f>6o 
Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

; 

Novel·la 
contemporània 

« • • 

A TOTES 

LLIBRERIES 

Preu: 
,3'50 ptes. TRICRO/v\IAJ~AUTOTIPIA5 

CALÇATS 

ALFONS 
RASPALL 

Es serveix 

bé, bo 

i a bon preu 

Porta! enissa, 13 
BARCELONÍ 

otgeria "El Marino' 

EL M I L L O R 
R E L L O T G E 
SUÍS DE PRE 
CISSlu. Garan
tit per 10 anys 
i únic que du 
rtnt els cinc 
p r i m e r s 
s ' a d o b a _ 
de franc en 
mena de espat 
Uament. 

PER ENCÀRRECS: 
JAUME ROCA, 
" r d r e , 1 3 6 , 

ant Andreu.— 
OS EP TO-

UELLA. 
ipollés, 73, 

Martí. 
MERCE-
ell Ca

prici», Carmel, 
50, Les Corts. 

CENTRAL I TALLER D'ADOBS: 

Jaume Fonollosa, Canvis Vells, 8. 

Bisutería f ina. - BARCELONA 

LLÀTZER 
DE TORMES 

el clàssic de l'humor 

demaneu-lo a totes 

les llibreries. 

2 
Pessetes 

F l l l l i . l BE LLIl iMISSES 

la l i l l i r l i la nostra tirra 
TBLBFONS 

n Seu d'Uraell, n. 124 
R Barce lona, n.° 2 0 2 3 
» S i t g e s , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

(Sea d'Urgell) 

I $>/(}7 
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