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MERAVELLES 
Fins ara era estat dit que "Barcelo

na és bona, si la bossa sona" i "tant 
si sona com si no, Barcelona és bo
na". Barcelona tenia una certa fama 
de Xauxa. Però d'ara en avant encara 
serà una altra cosa: la ciutat de les 
meravelles. 

Ho heu considerat bé? Heu pensat 
el que significa una nota com la que 
l'altre dia ens donaven els diaris, per 
conducte oficiós, pertocant a les obres 
de la Plaça de Catalunya? Els rondi
naires, els criticaixes de professió ja 
començaven a empudegar amb llur 
incessant xiu-xiu, bescantant la ur
banització de la famosíssima plaça, 
dient que fóra la ruïna de la ciutat. 

I bé, doncs: s'ha acabat. Com deia 
la nota, aquestes obres no costen res 
(!) i encara ens hi afegiran diners 
(!!), perquè amb el descompte de les 
factures n'hi ha prou i de sobres (!!!). 

Vertaderament, això és tan colossal 
que, si els diaris ho haguessin publi
cat el dia d'Innocents, ho hauríem 
pres per una innocentada. Publicat en 
dies de Quaresma, no tenim més re-

=, mei sinó prendre-ho com una merave
lla (encara que ens sembli un pèl misteriós). Albíxeres! Amb gaires com 
aquesta, aviat no coneixerem la criatura! X. 
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E S P U R N E S 
Diuen que li va esclatar una tona 

de dinamita a frec de roba. De tot ell 
no quedà altre1 rastre que una llibreta. 

Una llibreta? Doncs, era l'Octavi 
Saltor! 

Hom estranyarà que hi hagi un cen
tre socialista anomenat "El Desperta
dor". La cosa va anar així: 

Cristòfor de Domènec donava una 
conferència a una entitat de barriada, 
dita "El Adelanto obrero". Com que 
havia de durar dues hores i mitja, 
els oients foren advertits que no patis
sin si els venia son... 

En efecte: dues hores i mitja des
prés, en Domènec estava donant les 
gràcies, quan, sonà, vibrant, un bon 
despertador. Com que tothom dormia, 
hagué de sonar fins a acabar la corda. 
D'aleshores ençà d'aquell centre so
cialista, se'n diu "El Despertador". 

* * * 
El minúscul Domènec Guansé, el 

crític literari de la Revista de Cata
lunya, amb el seu aire de plàcid oce-
llic, si no enfonsa el punyal fins al 
mànec als seus personatges, els renta 
la cara, almenys, amb la delícia del 
vitriol. Qui vulgui convèncer-se'n que 
llegeix el seu llibret de contes "La 
Clínica de Psiquis" suara publicat. 

* * * 
Melcior Font té un homònim tan bo

nic com ell, però ros. També fa ver
sos. Es curiós de constatar que l'ho
mònim s'atribueix els bons de l'autèn
tic i aquest carrega a l'altre els do
lents que fa, en santa compensació. 

* * * 
A corre-cuita, van ingressant a l'A

teneu Barcelonès tots els nostres curri-
diís, malgrat la negra perspectiva de 
l'augment de quota. En canvi, s'han 
donat de baixa els espiritistes en pes. 

Res, conseqüències de la darrera Jun
ta General... 

* * * 
Alguns deien que si "L'Any que 

ve" d'En Trabal, era una mena de 
"Zaragozano" més avançat que els al
tres. Els altres que si era una presa 
de pèl de Sabadell a tot Catalunya. 

El cert és que ha resultat una in
fal·lible pedra de toc per saber si un 
hom és o no intel·ligent, segons l'hagi 
entes o no el lector. Ara ens expli
quem perquè l'Institut d'Orientació 
Professional ha adoptat, com a truc, 
per als seus treballs d'investigació 
d'aptituds, aquell aplec que és el "na 
va más" de la ironia transcendental. 

FIBLONET. 

l i s C O L O M E S 
(De Théophilc Gautier) 

Vora les tombes, damunt de la riba, 
una palmera, com un verd plomall, 
dreça el cap: a la nit un vol hi arriba 
de colomes en cerca d'abrigall. 

Mes elles al matí deixen les branques: 
com un collar qui s'esgrana suau, 
hom les veu escampar-se en l'aire blau 
i posar-se més lluny en teulats, blanques. 

La meva ànima és l'arbre on cada nit, 
com elles, blancs eixams de visions 
cauen del cel, batent l'ala amb delit, 
per volar quan el sol apunta al fons. 

E L P 4 P A L L O 
(De Lamartine) 

Neixè amb la primavera i morir com le> 
[roses: 

sobre l'ala del zèfir nadar per un cel pur; 
gronxat damunt el pit de les flors mig des-

[closes; 
cmplir-se de perfums i de llum i d'atzur; 
jove encar, batre l'ala polsosa; volà al cel 
com un alè qui fos amorós d'un estel: 
heus aquí l'encisat destí del cuc alat: 
ell s'assembla al desig qui jamai no reposa, 
i, no gens satisfet, esflorant tota cosa, 
torna al cel a cercar la dolça voluptat. 

S. S.-J., trad. 
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R E B L A E L C L A U ! 
(Per a un gravat d'època de la guerra del francès). 

Perquè n'era un ¡ove encès, 
el meu fill—ai, de la terra!— 
perquè n'era un jove encès 
me'l prenien, me l'han pres. 

Fort i brau dominador, 
fes a trossos una mare: 
el meu fill no és traïdor, 
no en fou tampoc el seu pare! 
T'enrabia això i t'exalta, 
i t'embotorna la galta? 

Fort i brau 
rebla el clau! 

0 francès, que t'has cregut 
dominar aqueixa terra, 
de París foll has vingut 
per omplir ben bé la gerra, 
i ara vols les unces, totes! 

després el vi de les bótes... 
Fort i brau 
rebla el clau! 

Després per Napoleó 
el cavall t'enduus i l'ase; 
per allotjà el batalló 
m'has llençat fora de casa. 
Què vols mes? Si n'era noia 
bé me'n prendries la toia... 

Fort i brau 
rebla el clau! 

Perquè n'era un jove encès, 
el meu fill—ai, de la terra!— 
perquè n'era un jove encès 
me'l prenien, me l'han pres. 

L. BERTRAN I PIJOAN. 
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AQUELL HOME 
Era un dia de la tardor de l'any 

passat. I era a la "Biblioteca de Ca
talunya" entre set i vuit del vespre. 

Una veueta prima, fonda em féu 
aixecar el cap de la plaent lectura: 
"Werther" de Goethe. Era un home 
d'estatura regular, pobrament vestit. 
Aparentava uns trenta cinc anys. Uns 
ulls de fura, vius, tremoladissos, sem
blaven febrosos. La senyoreta de la 
biblioteca li donà tres volums força 
gruixuts. S'assegué en un extrem 
d'una de les taules llargues i obrí el 
llibre més petit. El seu rostre es con
tragué en una rialleta estranya i gira
va fulls amb impaciència... 

Vaig tornar a la lectura. 
Tot d'una, sento la veu del bidell 

increpant l'home perquè dormia. 
—He visto como se ha despertado 

tres veces—repetia amb insistència. 
—No señor. Estaba leyendo. Acos

tumbro ponerme en esta posición — 
contestava aquell homenet. I quan el 
bidell s'allunyava, repetia encara. 

—Canallas!... Altres mots inintel-
ligibles. 

Aquesta escena, no gens freqüeri, 
féu girar el cap a tots els estudiosos 
lectors de la biblioteca. Resulta una 
cosa grotesca fer servir una sala de 
lectura per dormitori, oi? 

Si trobava natural aquella curiosi
tat dels lectors, ja no m'ho semblava 
tant la insistència a voler saber quina 
cara feia el dormilega. Fins i tot n'hi 
hagué un—cara matussera d'estúpida 
xafarderia—que es canvià de lloc i 

anà a seure un xic més avall del can
tó oposat on seia el qui havia promo
gut l'incident ¡I reia amb un antipà
tic rostre de gorila, d'una manera bes
tial. 

La senyoreta qui té al seu càrrec 
de repartir els volums—una discreta 
i elegant figura femenina—darrera la 
seva taula també reia.., Jo no sé per 
què, aquesta damisel·la s'emportava la 
meva simpatia. En veure-la riure, li 
vaig agafar un cert rencor, i vaig és
ser a punt de dir-li: 

—No rigui, senyoreta! Qui sap qui
na cosa terrible s'amaga, tal volta, 
dintre d'aquest home. 

La lectura de Goethe ja havia perdut 
interès. Sovint, aixecava la vista del 
llibre i esguardava l'home de la son. 
M'intrigava. Vaig mirar-lo detinguda
ment, en l'estranya posició en què 
es trobava: recolzava el seu cap da
munt l'avantbraç esquerre, girava els 
ulls a la dreta de cara al llibre. Amb 
el braç plegat damunt del cap, la seva 
mà, blanca de dits i ungles llargues, 
li arribava al cap un xic calb de la 
coroneta. Amb l'altra mà conservava 
obert el llibre que feia veure que lle
gia. 

El bidell havia tingut raó. Aquell 
lector no llegia: dormia. Per esforços 
que feia, així que fixava els ulls en 
les lletres, se li tancaven... 

Vaig fer una sèrie de suposicions: 
un miserable bibliòfil que no sap on 
anar-se a aixoplugar i que va endar
rerit de son? Un errant que als seus 
bons temps acostumava d'anar-hi, a 
llegir, i que ara, econòmicament acla
parat, vol refer les seves forces allí 
on abans venia a il·lustrar-se? Un ho
me vulgar que li ha semblat que 
aquell lloc silenciós fóra bo per fer-
hi una bacaina i ha tingut l'audàcia 
de provar-ho? Cap d'aquestes supo
sicions no va satisfer-me. 

Els ulls del bidell, a l'altre costat 
de la biblioteca, eren fits en aquell 
curiós individu. El posat inquisitorial 
que jo emprava envers la víctima de 
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la son va fer-me pensar en aquell va
lent general Alvarez de Castro qne 
morí de no poder dormir, gràcies a 
les baionetes de l'exèrcit francès, en 
el castell de Figueres. 

Francament, aquell home em feia 
llàstima. En aquests casos, els meus 
sentiments, són prou honrats per no 
riure burlescament d'un que, tal vol
ta, els embats de la vida han fet des
graciat. Dintre d'aquell cos esquifit 
jo m'imaginava una tragèdia apagada, 
trista, sense sorolls ni truculències. 
Estava intrigat. 

Tocaven les vuit. Tothom s'aixe
cava i la sala es buidava poc a poc. 
En tornar el llibre a la senyoreta vaig 
dir-li: _ 

—Dispensi, tinc una curiositat; sa
bria dir-me quins són els llibres que 
¡legeix aquest senyor?—i vaig asse
nyalar el dormilega. 

Amablement m'allargà els papers. 
Vaig llegir. 

El misteriós individu es deia 
X. X. X. i era domiciliat al carrer de 
l'H, número... Els llibres que havia 
demanat eren uns tractats de ceràmi
ca i cristal-logia, eren escrits en an
glès. 

A la biblioteca ja solament resta
ven els dependents, el senyor X. X. X. 
i jo, que contemplava com el bidell 
anava apagant les lampares; deia si 
estava meditant el personatge que, 
amb posat de dormir, amb els ulls 
fent-li pampollugues i el llibre obert, 
no s'havia encara adonat que tothom 
era fora. 

Vaig decidir-me a seguir-lo. Cami
nava normalment, amb lentitud. A la 
plaça de Sant Jaume, encengué una 
cigarreta. Seguírem pel carrer Ferran 
i Rambles fins arribar davant d'" El 
Gato Negro". Llavors tornà enrera 
fins al carrer Nou, esguardà carrer en
dins i se'n tornà cap al "Gato Negro", 
on begué pausadament una cervesa, 
semblava capficat, desesmat. 

Prop de mitja hora, vaig esperar 
que sortís. El bar s'havia buidat i ell 

no hi era. Com!... L'ocell s'havia fet 
fonedís. 

La sort que tinc el nom i l'adreça 
—deia, decebut, dins de mi, quan sor
tia del bar.—Demà continuaré les me
ves pesquises. 

• •• • 

L'endemà vaig personar-me al do
micili del meu protagonista ocasio
nal, portat per una curiositat irresis
tible. Era una dispesa humil i fosca. 
—Bones tardes; dispensi, que viu aquí 
el senyor X. X.? (La dispesera co
mença d'arrufar el nas). 

—Sí... hi vivia. Ara fa dos dies que 
no en sabem res. Va marxar sense 
avisar. Que sap on és, vostè, tal ve
gada? 

—No, senyora. Es per encàrrec 
d'una persona coneguda d'ell que ve
nia a assabentar-me de quina vida 
mena el senyor X. 

—Feia dos mesos que era a la ca
sa. No anava gaire llarg de diners. 
Feia vida normal. En marxar m'ha 
quedat a deure l'última setmana. Di
gui a la persona que l'envia que si 
paga les quaranta pessetes que em 
deu, li donaré algunes peces de vestit 
i llibres que ha deixat. 

* * * 

Ho mig-presentia! 
JORDI A R Q U É . 
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V O L V E S 
Diuen que les illes Sandwich s'han 

elevat considerablement sobre el ni
vell de la mar. Mireu fins a on la 
puja de les subsistències! 

4t 4c £ 

Comença a parlar-se de la "urba
nització" de la plaça de la Bonanova. 

La qual cosa, a judici de molts, no 
és, precisament, una "bona nova". 

Es gran Barcelona! El nostre amic 
Domènec Servitjà ha obert un esta
bliment, al carrer de Muntaner, 14, 
que en matèria d'escales, taules, llits-
ambulància, no cal demanar més. Ho 
celebrem. 

* * * 

Com un sol home hem anat a sentir 
En Jaume Marco al "Foment de les 
Arts Decoratives", on ens regalà amb 
una deliciosa conferència amb moltes 
projeccions. Agraïm la invitació i la 
conferència. 

* * * 
L'Associació d'Hostalers i similars 

de Catalunya" per a commemorar les 
noces d'argent del periòdic "El Viaje
ro" institueix la "festa del ben men
jar". 

Molt bé. Visca el bon ventrell! Es
perem que ens hi convidaran. 

w • lt 

El mateix dia de la victòria de 
Miss Lenglen sobre Miss Wills, es 
cotitzaren en més baixa els francs. 

Ja veieu: els esports repercuteixen 
a Borsa! 

* & * 
Els italians es preocupen de la sa

lut del "Duce". 
Els periodistes, sobretot, deuen de

sitjar que... Déu el tingui allà on 
vulgui. 

* * «s 

A Moscou han estat signades 16 
sentències de mort. 

Què en pensarà el butxí de New 
York qui, fa pocs dies, va dimitir per 
manca de feina? 

PETIT & PATAUD. 

H U M O R D ' A H 1 R 
Dones que estan en voga 

Per pesar, la romana. 
Per ballar, l'americana. 
Per tapar el sol, la persiana. 
Per calçar, la polaca. 
Per pintar, la grega. 
Per jaure, l'otomana. 
Per vestir, la inglesa. 
Per punxar, la sevillana. 
Per entusiasmar, la marsellesa. 
I per anar de tort, la turca. 

(Transcrit de "Lo Xanguet" per a l'any 
1869). 

H U M O R D ' A V U I 
—...De manera que vós creieu que 

en tal cas un home no hauria d'ac
ceptar ? 

—Jamai! 
—I una dona? 
—Jamaica! 

(De "La Publicitat", 21 febrer 1926). 

Un italià, el doctor Caveri, tenia 
molts deutes a pagar. Per veure's alli
berat, almenys durant un cert temps, 
dels seus creditors, ha formulat una 
denúncia a base de suposar-los conju
rats en un complot contra el president 
Mussolini. Per aquest procediment 
creia de fer engarjolar els seus credi
tors. 

(Hi ha bromes pesades: l'engarjo
lat ha estat ell, el doctor Caveri). 
(De la secció telegràfica dels diaris de 

diumenge). 
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els dos. El príncep follament aterroritzat començà de córrer d'ací d'allà cercant 
un refugi, un lloc on poder-se salvar. I l'aigua creixia i el palau començava a 
trontollar. 

—Vina ací! la princesa digué, amb una calma i una dignitat que impres
sionaren tot el desesperat espòs, en ésser que havia arribat el perill suprem. 

Li va allargar una mà. El príncep s'hi va agafar i es va sentir transpor
tar... Oh! la princesa surava d'allò més bé damunt l'aigua tèrbola que tanta de 
eent s'havia engolit. 

—Ah, esposa meva! Tu em salves!—sospirava el príncep commogut i 
profundament agraït. 

—Per alguna cosa sóc de fusta—responia ella, amb calma, impassible, 
nedant amb facilitat damunt les tèrboles aigües remoroses. 

Neda que nedaràs, la princesa, com si no fes res, es trobà junt amb l'espòs, 
que se li era agafat desesperadament i se li havia enrampat de fred i de por, a 
la falda d'una muntanya al cim de la qual es veia una gran ciutat. Allí es po
gueren refer i van rebre els medis per anar a trobar el Rei. 

Pel camí van trobar molts entrebancs; si el príncep hagués anat sol hauria 
mort; però la bona sort, en mig de tantes desgràcies, no l'abandonà mai. Així 
una vegada que eren sota una roca, bo i esperant que despuntés el novell dia, i 
el príncep es moria de fred, li petaven les dents, la princesa es féu estelles 
dün braç, es tragué algunes costelles i en va fer un bell foc que retornà a vida 
el seu company. Aquest, amb llàgrimes als ulls l'esguardava i es blasmava 
d'haver estat per tant de temps tan injust vers una criatura que ara es destruïa 
per ell. 

—I tu, i tu?—li cridava el príncep, pres de remordiment—i tu? 
—Jo? jo sóc de fusta—responia ella dignitosa, i no sofreixo si he de sa-

criücar-me per una altra persona. 
El príncep, mortificadíssim, capia bé el to mordaç de les paraules que ve

nien a colpir-lo al més pregon del cor. 
Amb e.1 nou jorn repregueren el camí; la princesa al davant com qui diu 

amb tot l'aire de protegir el seu espòs, el marif enrera, amb la cara contrita i e' 
Posat d'un culpable. 

Pel camí, la princesa va arrencar una branca d'un arbre i amb una eineca 
Que duia es posà a refer el braç i les costelles que abans s'havia tret del cos. 
Quan tot ho tingué a punt, s'ajuntà el braç a l'espatlla, posà les costelles a lloc, 
'com que eren prop d'arribar al palau dels seus pares, que ja es veia, va dir a 
-espòs:—Digues-m'ho si m'estimes encara! 

Però el príncep que ara vertaderament l'amava, no sabia trobar les ex
pressions que de promès tan fàcils li rajaven. Se la mirava intensament espe-
rantque ella sabés llegir en els seus ulls. I realment la flaiha de la seva esti
mació era tan ardent que es comunicà a la princesa i la princesa essent de fusta 
ce sobtees convertí en flamarades. 

Es imposible de descriure l'esquinçament del cor del príncep i els seus 
planys quan va trobar-se davant d'un grapadet de cendra. Com un foll es posà 
a remenar-lo, sense ni saber què cercava. 

Pero heus aquí que tot d'una sorgeix de les cendres una criatura bonica 
com un clar de lluna i lluminosa d'un somriure tan dolç que el príncep se n'ex-
remi de joia: la seva esposa era esdevinguda una dona de carn i ossos! 

Ad. ALESSIO CARASSIO. 
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LA PELEGRINA D'AMOR 

Diuen que Rússia, aquell immens país de les tiranies, dels il·luminats i 
dels novel·listes, fou sempre una nació de patiments. Si avui conten dels bol
xevics les horrors, ahir les contaven dels Zars. 

Fa molts anys que era un Zar, ni més dolent ni més bo que els altres. 
Molts cops, els defectes i les culpes dels sobirans depenen en gran part del 
fet que neixen i creixen estranys com si diguéssim a la vida real, a la veritat 
de les coses tal com són. Uns homes que, si haguessin viscut com els altres, 
haurien potser deixat una profusa estela d'obres bones, bandejats al tron, 
acantonáis en la seva reialesa, constrets a la solitud de l'esperit, tot i viurà 
entre molts cortisans, enganyats per la ignorància en què són tinguts quant 
és a les veritables condicions i situació de llur país, corromputs per l'adulació 
que els encensa, han resultat uns sobirans grisos, nuls, homes sense relleu, 
objecte del menyspreu dels súbdits; tal vegada crudels i tirans, i per tant 
objecte de llur odi. 

El Zar del qual parlo hauria pogut ésser una bella persona, un home 
just, clement, generós; però posat a ésser un potent de la terra, corromput 
per l'ambient, aparegué o fou fet aparèixer injust, crudel, venjatiu. Un dia 
condemnava a exili perpetu a Sibèria l'oficial Lopuloff, no perquè li constés 
que hagués comesa la falta que deien, sinó perquè algú, dels qui voltaven el 
Zar, l'en havia acusat. El despotisme imperava. I quan el despotisme governa, 
no valen raons, ni tribunals, ni jutges, és com si les lleis no fossin: tot depèn 
de la voluntat, del capritx del qui mana. El tirà sense preocupar-se poc ni 
gens si l'home inculpat era o no culpable, havia ja dictat sentència. 

Lopuloff hagué de partir vers una de les més remotes regions de la 
llunyana Sibèria, lloc destinat al seu exili perpetu. No se n'anava sol, l'acom
panyaven la seva muller i la filleta, una criatura de pit. Com una assenyalada 
mercè el Zar així ho permeté. 

Allà, els tres infeliços sofriren tota mena de penalitats; imagineu's, l'ofi
cial no rebia més que sis sous diaris, i havien de mantenir-se'n tres persones! 

En aquesta tràgica sort passaren catorze anys. Però per temps que fos 
endemig, Lopuloff era atuït com el primer dia, el costum no l'havia insensi-
bilitzat pas: era com el primer dia el plany per la florida posició perduda, la 
desesperació per la misèria a la qual es veia condemnat junt amb la muller 
i la filla, la revolta per la condemna que el junyia mentre la seva consciència 
era, i ell se la veia, ben neta de tota culpa. 

• Aquest dolor assidu, aquesta ira coent, a la qual Isabel, la filla, havia 
assistit d'ençà dels seus primers anys, s'eren endinsats tan profundament 
en el seu cor, que la joveneta, pleret a pleret, calculava un projecte, grandiós 
i eixelebrat, ço és assaber presentar-se a Petersburg (avui Leningrad), 
llençar-se als peus del Zar, demanar-li que alliberés l'infeliç i innocent oficial. 
Ara Isabeltenia quinze anys, i li semblava impossible que Déu no l'ajudés en 
l'empresa inspirada només que per l'amor filial. 
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A LES FUNERÀRIES DE L'INTERES 

Diuen que és mort l'interès 
jo no en crec res. 

Tal era la tirania 
d'aquest fill d'algun vil pare, 
que tot el món i sa mare 
baix son imperi tenia : 
enujà's amor un dia 
contra son injust poder, 
i un tir diu que li va fer, 
del qual morí poc després. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Morí al fi desesperat; 
triomfà amor d'aquesta guerra, 
i ordenà donar-li terra 
com no fos en lloc sagrat: 
els que en vida l'han honrat 
també en hora postrimera, 
diu que amb pomposa manera 
de soterrar-lo han emprès. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Molts amb hàbits funerals 
que anaven del tot primes 
com inútils d'avui més 
llançaven grapats de rals: 
per causadors de tants mals 
diu, que és bé que el mal els sobre; 
no hi hagué ni ric ni pobre 
aue ajustar-ne algun volgués. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Seguia's en lloc de creu 
una gorra al cap d'un pal; 
perquè és figura i senyal 
de no pagar el que es deu: 
p'orava tothom arreu, 

sols els pobres s'alegraven, 
i en lloc d'ells els rics anaven, 
amb gramalles els demés. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Portaven sens pa ni drap 
en l'enterro d'eix difunt 
els coves, no per amunt, 
sinó posats dins el cap: 
qui els portava no se sap, 
mai se'ls veu la catadura, 
solament es conjectura 
que eren persones de pes. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Seguien del pal l'empresa 
(que passaven de cent mil) 
les que per un preu molt vil 
venen al món sa bellesa: 
rossegant per gran tristesa 
sonalles, panderos, canyes, 
(els trofeus de ses hassanyes) 
que era graciós entremès. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Rera eixa gent principal 
que per secreta portella 
amb l'astúcia d'una vella 
mantenen casa i cabal: 
amb un dolor sens igual 
quiscuna el difunt plorava, 
i per agüero portava 
en les mans un ciri encès. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Una. qual Matusalem, 
catòlica fins al credo, 
que es recorda quan Gofredo 
conquistà Jerusalem, 
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citant mil llocs de Fra Anselm, 
diu que esperances tenia 
que el mort ressuscitaria, 
que no en serien en res. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Tant jurista i batxiller, 
diu que rera aquests venia, 
que la meitat no cabia 
en molt gran part del carrer: 
qui en vol, diner a diner? 
diu que un corredor cridava 
i els bártulos encantava 
com si estiguessin a Fez. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

També la Universitat, 
que, a un gat mort ple de rais, 
li ven les arts liberals 
fent-lo animal llicenciat: 
en pena de tal pecat 
segueix l'acompanyament 
portant per gran sentiment 

A L Ç A F A M A I 

Ai cap de greus en la gent! 
per un negre romansot, 
que a una mossa dormidora 
fiu un dia no sé com. 

Per quatre fulls de paper 
on mes desgràcies no plor, 
•sinó que em ric del que passa 
i a ma soledat faig jocs. 

Tinc el gran crit de poeta 
i ixi em celebra tothom 
-com si a Graells i Cormelles 
sols els ocupara jo. 

Emperò siga com manen, 
que puix aquest avalot 
tot «1 món l'afavoreix, 
•sens dubte que hi ha quelcom. 

(or de V a l l f o g o n a 

els capirots al revés. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

Passà al cap de tots el mort, 
voltat de ciris encesos 
al coll de cent genovesos 
que no hi ha dar-los conhort: 
plorant sa contrària sort, 
diu que après que el soterraren, 
per fruita al saüc se daren 
com l'apòstol Calabrès. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

D'aquí endavant no es dirà 
el que el món solia dir: 
que e\ tenir o no tenir 
era ésser o no ésser ja: 
diu que amor governarà, 
i en sa república rara, 
valdrà la cosa més cara 
sols un demanar cortès. 
Diuen que és mort l'interès: 
jo no en crec res. 

G A L A ' T A J A U R E 

Els en donaran son compte, 
que jo seria un gran boig 
si no hi obria los braços: 
ara bé, jo m'hi dispone. 

Ja no vull seguir més prínceps 
sinó ajaure'm ací al sol; 
que el pujar escales d'altre, 
penso em portaria al clot. 

No em faltaran Alexandres, 
que a la fama del meu nom, 
com a Diògenes vinguin 
a oferir-me llurs tresors. 

I puix mudo el pensament, 
també vull mudar de nom; 
al de Benet renuncio 
i al de casa m'acomod 
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l l ibres & l le tres 
J O S E P M, MARQUES - PUIG, 

(monografies d'art), presentació de 
Carles Riba, Barcelona, 1926. 

El llibre nostre, que, d'un parell d'anys 
ençà, havia pres una volada extraordinària, 
ha començat amb més potent abrivada, en
cara, aquest nou any, que tan prometedor 
se ns presenta. Heus ací el primer esglaó 
d'una altra ruta que durà el poble a la co
neixença dels nostres pintors, tants en nom
bre, tais en qualitat. Josep M. Marquès-Puig 
obre la sèrie, coincideix, auguralment, el fet 
amb l'exposició del mateix pintor al "Ca
marín'', la deliciosa sala del carrer de la 
Corribia). Qui és En Marquès-Puig, què és, 
que representa el seu art, ens ho diu Caries 
Riba en unes concises pàgines que obren ?1 
llibre de fina presentació. 

El llibre és format d'un nombre conside
rare de reproduccions de les millors obres 
llibre de fina presentació. Es de les belles 
edicions Merli. 

CONTES I FAULES, de Fran
cesc Eiximenis, Bibl. "Els nostres 
clàssics", Barcelona, 1925. 

Lada nou llibre que surt d'aquesta afor
tunada biblioteca és un altra festa a la tau-
•a. cada dia un xic més ampla i més ben 
proveïda, de les lletres catalanes. "Contes i 
maules" de l'eximi Francesc Eiximenis 
constitueix un exquisit llevant de taula, per 
• '¡•"'ï15/ p e r ' a gràcia de les seves dites 
• facècies. El front més ombrívol s'hi des
arruga: la seva lectura és un tònic i un 
r«rescant alhora. 

RECORTS Y CONTES, per Mar
tí Genis i Aguilar, biblioteca "IIlus
trado Catalana", estampa .'"La Re
naixença ", Barcelona, sense data 
(1926). 

Són ben agradoses les notes que dóna 
aqueixa biblioteca (en diríem notes greus) 
dins !a bibliografia actual. Els seus volums 
d'una acurada pulcritud i d'un format ben 
personal, són abundoses de matèria. "Re-
corts y contes", de Martí Genis i Aguilar, 
és, com ja indica el títol, un llibre col·lecció 
de fulls esparsos, excursions, anècdotes, fets 
personals de l'autor, tot narrat i descrit en 
aquell estil, clar, a voltes familiar, amable, 
propi de l'autor. 

EL TRESOR ARTÍSTIC DE 
CATALUNYA, per Joaquim Folch 
i Torres, Barcelona, sense data (1926). 

Es un- gran encert, creiem, i és un èxit. 
la publicació d'aquesta col·lecció que s'inicia 
amb aquest primer volum sobre "el retau
le de la confraria dels revenedors". Per gran 
i bo, per facilitats que hom doni per visi
tar-lo, per ben disposat i catalogat que sigui, 
el Museu mai no serà prou a difondre a 
bastament els trossos d'art, les ensenyances 
que de les obres d'art es desprenen; cal la 
tasca de divulgació pel llibre manual, que 
s'estén per tot arreu i que tothora pot un 
hom posar sota els ulls i estudiar. 

Aquest primer volum conté moltes re
produccions i és ben presentat que adelita. 
Joaquim Folch i Torres hi fa una presen
tació escaient, com ell sap fer-ho. 

INTRODUCCIÓ A LA P A 
LEOGRAFIA MUSICAL, per Dom 
Gregori M. Sunyol, O. S. B. Abad'm 
de Montserrat, 1925. 

La fama benedictina és una fama llegen
dària. Les seves obres són monuments. No 
hi desdiuen els nostres benedictins, els mon
jos de Montserrat que tenen l'esperit alt, 
fort i serè com les mateixes muntanyes que 
els sostenen. Agafeu un llibre com el de! 
P. Sunyol, el sospeseu, i us fa respecte: el 
goig que us dóna és emocionant i greu. No 
es tracta d'una disquisició més, d'un volum 
més que les premses fan rajar; teniu l i 
sensació que us les haveu amb un llibre "de 
consulta". Es clar que per això són les 
premses de Montserrat, per traure llibre-, 
de tant en tant, com ¡quest, que vénen a 
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donar les notes de plenitud dins la produc
ció bibliogràfica d'un poble. 

FRANCESC CAMBO, per Rafel 
Marquina: "Quaderns Blaus", Bar
celona, 1926. 

Fou com un crit, potser una mica estra/y 
en l'estovament i dilució política d'aquestes 
hores, el voleiar dels anuncis d'aquest terç 
fascicle de "Quaderns Blaus" pels quioscos 
de la Rambla. Però aquesta estridència, 
com un esgarrinx, era per obrir-nos un 
esvoranc en la crosta morta, que feia pene
trar l'aire al viu de l'ànima: i respiràveu! 
Cambó, centre de contradiccions, blanc ie 
totes les invectives, és en mig de tots nos
altres, nostre. I escorcollar en la seva inti
mitat és un escorcollar de fruïció intensa : 
l'home de les frases, l'home dels gestos, 
l'home de tes accions, l'home dels formi
dables dinamismes, l'home inquiet que té po
sades tendes a tots els confins de la terra 
Figura virulent, encesa, regiradora damunt 
l'estesa grisor. Aquest terç fascicle de 
"Quaderns Blaus" és un pot llaminer, però 
també incitant i estimulant, divertit, còmic i 
greu: és a dir, una humanitat. 

MISSAL ROMA (vol. I, d'Advent 
a Pasqua), Foment de Pietat Catala
na. Barcelona (Edit. Balmcs, S. A.), 
1926. 

Una altra de les obres mestres del Fo
ment de Pietat. Tayibé en literatura piado
sa, ascètica i mística entra la banalitat i la 
carrincloneria (és a dir aleshores es tract i 
ja de literatura pseudo-piadosa, pseudo-ascè-
tica i pseudo-mística!). Tot allò que sigu', 
tirar a bandejar aqueixa quincalla, es me
reix la més gran llaor. El "missal romà", 
posat a l'abast del poble, de tot el poble, 
mitjançant la seva correspondència catalana 
¡ quina obra més encertada! 

El llibre és magnífic; fa honor a la casa 
editora, fa honor a la impremta, la casa 
Poncell d'Igualada. 

JULI GARRETA, per Canut Pe
llicer, amb un pròleg d'Eduard Tol
drà: Biblioteca "La Sardana", Bar
celona, 1926. 

Un llibre que és una amabilitat, un afecte. 
Es una delicada flor a la bona memòria de 
l'insigne músic, encarnació de l'ànima po
pular qui canta. Es un llibre d'agradable 

companyonia, que us parla de la vida del 
mestre amb una senzillesa encantada. Lloem 
el to del llibre, dictat per un escalf discret. 
Porta unes il·lustracions representant di
verses escenes de la vida del mestre i uns 
boixos saborosos de Ricard Marlet. La im
premta Omega, per la seva banda, també fa 
aquests treballs simpàtics. 

CONSOLACIONS de Sèneca, tra
ducció de Carles Cardó, Fundació 
Bernat Metge, Barcelona, 1926. 

Ja per endavant, quan es tracta d'una 
obra que surt de la ploma alada que és la 
del canonge Cardó, podria un hom aixecar 
amb mà joiosa la copa en l'aire per al brin
dis més entusiasta. Preneu el llibre (l'últim 
que ens dóna la Fundació Bernat Metge) les 
" Consolacions" de Sèneca, el llegiu i, sí, 
brindeu amb tota l'ànima. Us trobeu davan* 
el "pus bell cataknesc", llenguatge precís, 
net, elegant, sobri, just, tallat, ben talla*. 
cOm un diamant. El ¡latí no té secrets per a 
Canonge Cardó, tampoc no li'n té el cata'à, 
que plasma amb una grapada insuperable. 
Llegiu les "Consolacions" de Sèneca (com 
les anteriors traduïdes pel mateix Cardó\ 
i si és veritat que us trobeu amb l'obr?. 
d'un "clàssic llatí", és igualment cert que 
us trobeu amb l'obra d'un "clàssic català 
veritable. Tanmateix és una honor per a la 
Fundació Bernat Metge el fet de compta' 
entre els seus col·laboradors un home de 1-
fusta del Canonge Cardó. 

CANTA-PERDIU, Eglogues ca
talanes (amb la traducció en francès), 
per Josep-Sebastià Pous, París, 19- "•• 

Són avinenteses que un hom té de podei 
fer darrera un elogi un altre elogi, amb toia 
la cordial sinceritat i la més oberta efusió. 
Avui ens toca una d'aquestes felices avi
nenteses. Oh, gaudi! Heus aquí un altre lli
bre que enjoia la nostra taula de lectur;:. 
com una ubérrima fruita enjoia el menja
dor. Aquest nou llibre de poemes de l'alt 
poeta rossellonès, ço és català, és un jardí, 
o, si voleu, un hort delitós per a l'esper'.• 
Les meravelles de la naturalesa formen, en 
ésser dites per aquest poeta, una altra me
ravella, i, llegint-ho, us sentiu content, con
tent, com tocats de l'estre diví. Josep-Sebas 
tià Pous és un dels més lluminosos dels nos
tres poetes. Potser aquesta vegada ens dóna 
algun aspecte un xic indecís (alguns intent; 
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de síntesi de to savi i to popular tal vegada 
no prou ben reeixits) que, segurament, un 
altre dia o no el temptarà o ens l'oferirà 
plenament resolt. Però, això és poqueta 
•cosa. El doll fresc es manté i us rabeja, us 
eixamofa tot, dolçament. 

SEVERAL 

—S'anuncia la pròxima publicació d'un 
llibre de Cristòfor de Domènec: " Carnet 
d'un heterodox". 

—Al Romea s'ha estrenat "Llegenda de 
boires", poema en tres actes, prosa, de Ra
mon Vinyes. Recorda tendències literàries 
d'altres temps. 

—Han estat posats en circulació prospec-
t.-s del "Diccionari Català-Valencià-Balear", 
de Mossèn Antoni M. Alcover i Sureda. 

—Han estat objecte d'especials comentari.-; 
les afirmacions contingudes dins la secció de 

Breviari crític", de "La Veu de Catalu
nya" relatives a moral i literatura, parlant 
de les obres " J o ! " d'En Bertrana i "Silèn" 
de P. Coromines. 

—A la "Biblioteca d'Autors Vigatans" 
aviat apareixerà un nou volum contenint 
una centcinquantena de lletres del bisbe 
Torras i Bages adreçades al Canonge Co
lleu, el qual les acompanyarà amb notes. 

—Ha sortit un altre número, esplèndid, de 
la revista "La ciutat i la casa". 

—Maria Casanovas ha posat en català 
l'obra de Corneille "Polieucte". Sembla que 
s-rà posada en escena a cura de N'Adrià 
Gual. 

—Lluís Capdevila ha donat a l'Ateneu En
ciclopèdic Popular una conferència parlant 
¿"El teatre del poble". 

—Pere Coromines ha enllestit una peçi 
de teatre, tirant a guinyolesca, que proba
blement En Gual farà representar. 

—Joan Freixes i Freixes té en prepara
do la publicació d'un llibre de proses con
tenint un parell o tres de novel·letes. 

—S'ha publicat un llibre : " Proses viscu
des" de Leandre Roura i Garriga, de Saba
dell. 

—Ha estat traduïda a l'italià la novel·la 
de Josep M. de Segarra: "Paulina Buxa-
reu". N'és el traductor Alfredo Giannini. 

—El diari "Tarragona", de Tarragona, 
comença la publicació d'una "pàgina" dedi
cada a les lletres catalanes, com ho fan el 
^Diari de Mataró", "El Dia", de Terrassa, 
'Pla de Bages", de Manresa. 

—Cal assenyalar la tasca literària de 
"Reus", diari de Reus. 

—El jove escriptor que signa "Sea Blue" 
(R. Negre i Balet) té a punt la publicació 
d'un llibre de proses. 

—Ha sortit un altre volum de la "col·lec
ció popular Barcino": "Com s'ha d'escriure 

«La Noia de poble», una ¿e les reproduc
cions del llibre (Monografies d'Art) de 

Josep M. Marqaès-Pttig. 

una carta en català", per Josep M. Capde
vila. 

—J. Codina Puigsaulens té a punt de pu
blicar una monografia sobre el monestir de 
Santa Maria de l'Estany (Editorial Poli
glota). 

—S'està imprimint un llibre de Francesc 
de P. Maspons i Anglasell sobre Roma, 
que promet ésser molt interessant (Editorial 
Poliglota). 
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Del balconel estan! 
Si Puig i Ferreter ens donava "els 

tres allucinats", una 'senyora novella, 
el fotògraf ens dóna el "quatre gua
pos". I els ofereix a la més vasta po
pularitat de Barcelona, que és pre
cisament al tros de vorera de la Ram
bla de Canaletes que va del bar Nú
ria fins a la joieria cantonada carrer 
de Pelayo. 

Són els "quatre guapos" (un, amb 
la dèria de catalanitzar en deia 
"guaps") : Josep M.a de Sagarra, Car
les Soldevila, Carles Riba, Cristòfor 
de Domènec: la filosofia, la crítica, 
la literatura, el teatre. Són unes mag
nífiques fotografies, allí ben disposa
des per conquerir cors de dones o el 
gran cor de la popularitat, la qual— 
com molt encertadament ha fet re
marcar En Primo de Rivera, tal volta 
influenciat per reminiscències del fa
mós vers de Hamlet—també duu nom 
de dona. 

Vers l'aparador, mantes elegants 
sageten mirades displicents; mants 
homes, de pressa, reülls d'admiració. 
Mants joves, s'hi deturen, algun s'hi 
treu la gorra o el barret. Més d'una 
vegada hi hem vist voliors de noies 
que hi frenejaven, com un eixam: au
tèntiques pomellistes. Sentíem com 
una mena d'envegeta i tot, ves! 

* * * 
Josep M.a Capdevila ha publicat 

"Com s'ha d'escriure una carta en ca
talà". A hores d'ara, cap amic seu ni 
literat no ha rebut de l'autor la gen
tilesa del present del llibre, ací on 
es publiquen llibres els únics exem
plars que es coüoquen dels quals són 
els que hom regala als amics. 

Una grolleria? No, senyor. Josep 
M." Capdevila és prou fi per no tenir 
aqueixes descorteses maneres. Deu 
pensar, tal volta, que si regalava un 
llibre així, l'amic es podria ofendre: 
home, ja en sé, jo, d'escriure cartes! 

Al món de tot hi ha precedents. 

Veureu, era el marquès d'Alella, el 
pare de l'actual, que féu un llibre d'ur
banitat; al seu temps en deien "el có
digo Fabra". Va tenir la pensada, se.is 
dubte creient de fer una gentilesa, de 
regalar-ne exemplars a mants amics. 
I els seus amic's, gent "encopetada", 
eh!, gent de Liceu, d'alta societat, 
l'hi tornaren: ells ja en sabien, d'ur
banitat, tanmateix! 

I al Liceu, al círcol,- i àdhuc en ple
na funció, més d'una brometa ben 
fresca se li n'havia fet; com per exem
ple aquella d'un dia que en aparèixer 
el galan jove en escena on era la da
ma, una veu d'espectador va cridar 
ben cridant: "Què ha de fer el galan 
ara, Fabra?" 

* * • 

Fa SO anys que... 
a la plaça de toros vella, a la Bar-

celoneta (3 de febrer de 1876, dijous) 
es feren les proves d'un "mata-focs'. 
invent de Ramon Bañólas. L'èxit fou 
complet, grandiós. Feia ja algun;, 
anys que el mateix autor ho havia 
volgut fer conèixer, Barcelona no li 
n'havia fet cas. Però ell seguí treba 
llant tenaçment. El féu conèixer 
l'estranger, Europa i Amèrica, on el 
patentà. La marina reial anglesa ja 
havia adoptat l'aparell. Un gran in
cendi a Brussel·les havia estat ja apa
gat amb aquest sistema. 

es publicava dins la "Biblioteca Ca
talana", que dirigia Marian Aguiló, 
el "Tirant lo Blanch". 

_ s'estrenava a Romea (24 de febrer, 
dijous) "Teresa o un jorn de prova'", 
de Dolors Monserdà de Macià, dos 
actes, en vers; la primera producció 
escènica de la distinguida escriptora. 

s'instal·lava a la grandiosa fàbrica 
Batlló (avui ex-universitat industrial) 
la il·luminació per sistema d'electrici
tat. Assenyalava un esdeveniment. 



Fa 28 anys que... 
s'estrenava al Romea (5 febrer 1901, 

dimarts) la peça còmica en un acte 
de L. Vilaplana: "Toqui-la, que se
rem cunyats". 

s'estrenava al Tívoli (Teatre líric 
català) l'opereta dramàtica: "Trista 
albada", lletra de Josep M." Folch i 
Torres, música de Salvador Barbolí 
(5 febrer 1901, dimarts). 

apareixia a Manresa el primer nú
mero del periòdic cultural català "Lli
ga Escolar". 

s'estrenava al Tívoli l'opereta dra
màtica en un acte: "La nit de Na
dal", lletra de J. M. Jordà, música de 
N'Enric Morera (8 febrer 1901, diven
dres). 

apareixia el primer llibre de versos 
de Ramon Suriñach i Senties: "Co
ses meves", amb un pròleg de Josep 
Franquesa i Gomis. 

es publicava "Els Jocs Florals 
d'Alemanya", obra poètico-musical 
d'August Ludwig, text català de Ra
mon Arabia i Solanas (també duia 
text castellà i alemany). 

s'estrenava al TívoK l'opereta dra
màtica en un acte: "El llop pastor", 
lletra d'Eduard Marquina, música de 
Joan Gay (13 febrer 1901, dimecres). 

s'estrenava al Tívoli l'opereta en un 
acte: "L'Aligot", lletra de Carles Cap
devila, música d'Enric Morera. 

s'estrenava al Tívoli l'opereta en 
un acte: "Cigales i formigues", lletra 
de Santiago Rusiñol, música de N'En
ric Morera. 

apareixia a Girona el primer núme
ro de la • revista quinzenal catalana: 
"Gerunda". 

s'estrenava al Tívoli la balada líri
ca en un acte: "Picarol", lletra d'Apel-
les Mestres, música d'Enric Granados. 

I » . AT-TÈS 

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

PELS BELLS [ARREUS DE MA CIDTAI 
Instal·lacions elèctr iques, aigua i gas 
RAFEL SALA.—Corts Catalanes , 45L 

Pel le ter ía 
L E RENARD.—Cor t s Cata lanes , 614. 

C e r à m i c a i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tal l e r s , 72. 

RIBAS I F E R R E R . B. REGINA 
Novel·les escol l ides .—Muntaner , 65 

Man tons Man i l a i Mante l l ines 
C. FONT.—Cal l , 1.  

L laner ia i Sedería  
CASA PUIG.—Cal l , 9.  

Camiser ia .—Boquer ia , 36 i 38 
RODRÍGUEZ & F E R R E R 

Art ic les Fotogràfics i Ràd io 
P É R E Z I SÀBAT.—Fontanella, 18. 

Ar t . Fotogràfics i t r eb . de Labora tor i 
E . PICAZO.—Jovel lanos , 4. 

Ar t ic les fotogràfics i ràdio 
V. CALDES ARTJS.—Salmerón , 140. 

Ar t i c les Viatge i Pel l 
L A MUNDIAL.—Salmerón , 153. 

ANTIGUITATS D ' A R T 
C a r r e r del Call , 28, pra l . 

R . A B E L L Ó . — R o n d a S. Anton i , 48. 
L a m p a r e s menjador , des de 10'9ft 

Cr i s ta l le r ia i A lumin i 
CASA À C A R . — R o n d a S. Antonio , 60. 

T a l l e r de Ò P T I C A , J . PUIGORIOL 
C a r r e r M u n t a n e r , 56 

VULCANITZACIÓ DE N E U M A T I C S 
A . Hernández .—Rosse l ló , 199. 

Fàb r i ca d e L a m p a r e s E lèc t r iques 
ALFONSO MANES. -Vi l l a r roe l , 173 bis 

G A N I V E T E R I A R O C A 
Plaça del P i , mim. 3 

C A M I S E R I A del " L i c e o " 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau , 3. 



SALA P A R É S 
Establiments MARAGALL 
Patritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

MOBLES F R A D E R A 

MISjM. 
F a b r i c a c i ó pròpia 

<•> 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Eiioslfié, Despatx i Tallers: 
Calabria, 94 - Tel. 968 H 

B A R C E L O N A 

Ulleres i cristalls 
de totes menes 

Es gradua la vista 

Salmerón, 132 
BARCELONA (G.) TRICRO/v\IAJ~AUTOTIPIA5 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

C o r t s C a t a l a n e s , n . " 64'. 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

ALFONS 
MSPALl 

Es serveix 
bé, bo 

i a bon preu 

Poitaíenijji 
LUKCtLI 

C^ A TVT À I ( ^ L L l J N E S I MIRALLS. Lauría, 9 

RELLOTGERIA 
«EL MARINO» 
EL MILLOR RELLOTGE SUÍS DE PRE
CISI Garantit per deu anys i unit 
que durasteis cinc primers s'adoba de 
franc en tota mena d'espalilaments 

P E R « E N C À R R E C S : 

Jaume Roca, Ordre, 136. - Sant Andreu. 
Josep Torruella, Ripollès, 73. - Sant Marti 
Merceria Rell Caprici. Carmel, 50. - Les Corts. 

CENTRAL. I TALLER LVAOOBS: 

Jaume Fonollosa. Canvis Velis, nün. 8. 
Bisutería tina. - B A R C E L O N A S 

XUMETRft, S. A. 

Ceràmica 

i 

Rajoles 

h, 58 
LONA 

Fàbrica de Llonganisses, 
la millor de la nostra terra. 

í A S E U D'URGELL, M." <>' 
TELÈFON ] A BARCELONA, H.° aozJ-' 

' A S I T G E S , H." I S 8 3 

Demaneu a tot arreu la marca 

"ELS PIRINEUS' 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
( S e u d'Urgell) 
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