
/?¿? 

Setmanari il·lustrat 4 Setmanari il·lustrat 
20 ans. 

ANY V. N . ° 1 8 4 2 JUNY I 9 2 7 

PREU DE SUBSCRIPCIÓ: 2 ' 5 0 PTES. TRIMESTRE 

LA CORRESPONDENCIA A L'ADMINISTRACIÓ: ÀNGELS, 2 2 I 2 4 . — BARCELONA 

Abans de la Cacera. —Un negre amb el seu fusell. 
Fotografia original del llibre «Caceres a í1 Àfrica 

Tropical», de Nicolau Ai." Rubió i Tuduri. 



R . w (o. o l^ 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i o 

DE GRAN ACTUALITAT 

I JAUME i 
ICOLLELLl 

EJ icio de l XXomenatge 

S A m b mteressantíssims gravats documentals E 

A TOTES LES LLIBRERIES 

S Dipòsi t central : C Àngels, 22 i 24 . - Barcelona. E 

¡ D I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I 0 



E L B OR I N O T . - 3. 

L A C A M P A N A 
Ah! No ho sabien? Donques sí, hem 

rebut una pila de queixes dels nostres 
parroquians perquè la setmana passa
da vam parlar poc de la Campana. 

Pensàvem nosaltres que, parlant-ne 
tothom molt, es consideraria com un 
mèrit l'originalitat de no parlar-ne gai
re, i no ens ha reeixit. 

No? Doncs ja els n'omplirem les 
butxaques! avui quasi tot campana, i, 
per no oblidar-nos-en, començarem 
ara. 

Qualsevol, per molt que ignori la 
història de Catalunya, encara que siga 
un mantenidor, no hi ha dubte que sa
brà la importància moral i material 
que en totes èpoques han tingut les 
campanes en aquesta terra ¡privilegia
da. 

Potser que algú em faci notar que 
totes les nacions d'aquest món de mo
nes tenen en gran estima semblants 
trastos, però jo els asseguro i puc as
segurar (perquè, gràcies a Déu, no só 
dels que han viatjat menos) que com
parat amb el paper que aquí fan les 
campanes, el d'altres llocs és paper, 
blau d'aquest d'embolicar troques, i 
encara, si massa m'apuren, els diré 
que és d'estrassa. 

Repareu-ho bé i veureu que és una 
cosa per demés. 

Remuntem-nos a lo més lluny de 
nostres cròniques, i es troba que ja 
les campanes atabalaven a nostres 
primers pobladors. 

Anem més endavant, i entre mil 
campanes cèlebres, que no cito per
què això fóra el cuento de mai aca
bar, ens trobem amb les dels històrics 

sometents, fins que en el regnat de 
D. Pere del Punyalet ja sobreïx la 
Campana de la Unió, que, segons lle
tres d'impremta, va fer quasi tant so
roll com la nostra Laia, sinó que, par
lant francament, havem de dir que 
amb molta més honra. 

Més endavant, encara, i Ipassant 
sempre per entre un ramat de campa
nes famoses, ens trobem amb la Ho
norata, immortal per haver tocat a 
sometent en la guerra que amb tanta 
glòria vàrem sostenir contra Felip V, 
i per haver-se'n, després, venjat dit 
rei, manant que la- trossegessen no
més perquè va tenir la condescendèn
cia de deixar-se tocar pels catalans, 
sabent ella que no podia ni devia dei-
xar-s'ho fer. 

Això i l'haver fet cremar el burro 
que va dur al suplici a un que va 
atentar contra la vida d'un personatge 
reial, són els fets que més proven la 
il·lustració que tant en els temps antics 
com moderns ha adornat els nostres 
governants. 

Altres n'hi ha que, després de la 
Honorata, han donat que enraonar; 
però deixem-les, i, com qui salta els 
pilans de can Xifré, saltem uns quants 
trossos d'història i fem de manera 
de caure de peus junts en l'època que 
travessem ara, amb el farcellet de 
les nostres penes al coll. 

Jo m'he trobat, un dia, que em vaig 
ilevar de matí per anar a buscar la 
llevadora. Surto de casa i toquen ho
res (primera campana). Encara no 
havia donat quatre passos quan... ga-
ninc gananc, ganinc gananc... les bur-
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res de la llet. (Vagin comptant per no 
entretenir-nos). Arribo a la cantona
da i veig el cartell de Santa Creu La 
Campana de la Almudaina. Ho esta
va llegint i em sento: —Senyor, la 
gorra.—Passava un combregar. Em 
descobreixo, i estava encara ageno
llat quan les cabretes, venint apres-
üuradament, em fan alçar i arreco-
nar-me a l'altre cantó, des d'a on veig 
el cartell dels Campos que deia: L'Es
quella de la Torratxa, i el del Liceo, 
a on la nit passada havien debutat uns 
campanólogos. Dono quatre passos i 
un d'aquests que venen llumeneres 
començà a dar cada cop amb aquella 
espècie de planxes de llautó, que si 
allavores no vaig .quedar sord no h't 
quedaré mai. Veig la creu blanca a la 
porta de !a llevadora, estiro el cordill 
d'una campana que fins molt entrat el 
dia penja al costat de l'escaleta, i, 
com si s'esperés la senyal meva, s'al
cen totes les campanes al vol. perquè 
aquell dia s'havia mort no sé quin 
bisbe. 

Tot això en menos de deu minuts. 
I no ipenseu que així fos precisa

ment aquell dia: jo el cito perquè, ha
vent-me llevat de matí i no havent-hi 
en la ciutat altre bullici que aquell, 
se'm va ¡fer notable i ho vaig obser
var. Els demés dies i les demés hores 
és lo mateix, per no dir pitjor; pareu-
hi bé l'atenció i us semblarà que vi
viu dintre d'una regadora plena da 
pedres que algú fa rodolar a puntades 
de peu. 

Ja tenen raó que l'home s'acostuma 
a tot! 

Jo sé gendre que a còpia d'estar 
amb la sogra han arribat a viure dis

putant i tirant-se coses pel cap només 
cinc o sis vegades cada dia. 

Si no fos així ¿com podria com-
pendre's que hi hagués qui pogués 
viure a Barcelona amb aquest soroll 
de campanes sense comptar les orelles 
a prova de bomba que poden estar a 
prop de les parròquies i les blindades 
que viuen en els calderers. Desenga-
nyeu-vos i conveniu amb mi: és el 
costum. 

A més del costum, no hi ha dubta 
que per instint ens agraden les cam
panes : tant, que no fóra estrany que 
algú d'aquests que creuen en la trans
migrado ens sortís algun dia amb que 
molts dels que més figuren en Bar
celona n'havien portat al coll per anar 
a pasturar. Així com a un diputat se 
li fa fer el que es vol prometent-li un 
bon empleu, o a un gos el feu ballar 
ensenyant-li un os, a un català parleu-
li de campanes i ja el teniu content. 

En prova d'això no hi ha ningú ca
paç de provar-me que res de lo que 
parli o faci olor de campana hagi anat 
malament. 

En el terreno literari: 
La Campana de la Almudaina. Fu

ror. 
L'Esquella de la Torratxa. Furor. 
El senyor Balaguer va provar d'en

viar als Jocs Florals La Campana de 
l'Ave Maria. Premiada. 

En Bofarull té en Els Trovadors 
nous una composició de tres planes 
que no hi ha més que ning-nang i 
ning-nany- Agrada molt. 

I no és pel mèrit que puguin tenir 
les composicions: és perquè ens agra
den les campanes: no falla. Ja veieu 
que qualsevol de les coses que he citat 
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és capaç de .fer-les el més tonto; 
doncs, si les voleu fer, ja teniu patró 
de l'èxit. 

I això en qualsevol sentit que siga. 
Estic segur que, si els industrials de 
tot allò de 'la Bòria i Plaça de la Llana 
agafen les seves llibretes o compteq 
de les campanes que han fet o han de 
cobrar i les porten als Jocs Florals 
en forma de balada, se n'enduen els 
primers premis i no deixen res pels 
cantors de les estrelletes, les nines, els 
estels, i tots aquests que, si ho anés-
sem a esbrinar bé, a l'últim no són 
més que gent pagada per en Fradera, 
aquell home que ven grues a la plaça 
de Sant Jaume, i quatre o cinc fi-
deuers, perquè cada any els hi anun
cien els seus géneros en vers. 

Mes, tornant al nostre assumpto, 
¿què té d'estrany que cosa de deu o 
dotze anys endarrera una municipa
litat desitjosa de glòria, coneixent el 
gust de Barcelona, ¡pensés en fer una 
campana ? 

Molt natural. 
Es va proposar la campana i el pri

mer propòsit va ser el de què fos una 
campana immensa, monumental: una 
d'aquestes campanes que farien per-i 
dre el curs als estudiants encara que 
el mateix Rector s'hagués de casar 
amb sa germana. 

Es va votar, doncs, la campana, ens 
vàrem posar a fer-la, i llavors ella va 
començar a fer el bot i a no voler 
sortir bé de cap manera. 

Heu vist el que són les coses! 
Agradar-nos tant les campanes, es

tar-hi tan familiaritzats, i, amb tot i 
això una vegada que volem fer la 
francesilla de fer-ne una de grossa, 
no poder-ne eixir de cap manera. 

La primera no va servir perquè no 
era bona. 

La segona perquè era xica. 
La tercera perquè era esquerdada. 
La quarta perquè no tenia nanses. 
Quina humiliació! Una campana 

que havia de tocar l'hora als Néts 
dels Almogàvers, carèixer de lo que 
mai ha faltat a la més miserable olla, 
al més vil tupí. 

Per últim ve un, se n'encarrega, la 
fa en Hostafrancs pensant que potser 
a les altres no els provaven els aires 
pestilents de la ciutat, l'acaba, la pu
gen, la pengen, i ara ens trobem amb 
què vol fer la competència an en Tam-
berlich donant el do de nansa. 

No fa ning-nang, ni nang-neng, ni 
ning-nong: fa nayc-nyac, nyac. Si fos 
una veritat lo de la transmigració, ha 
sigut oca. 

I doncs què fem? ¿Tota la vida 
s'han de fer monuments com els de la 
Plaça Reial, jardinets com els del car
rer de la Ciutat i Passeig de Sant 
Joan, fonts com la de frente Aíaras-
sanes i campanes com l'Eulària? 

¿Volen potser que el lletrero que hi 
ha en l'estació del ferrocarril de Ma
taró es canviï pel que hi ha en la 
d'aquí? 

No tracto d'analisar qui té culpa ni 
raó, sigui qui sigui o siguin els que 
siguin els que han pres part en tan 
grandiosa obra. Si la campana algun 
dia toca i sentiu com un eco que tal 
vegada, estant distrets, podríeu pen-, 
dre per un bram, no serà la terraire 
que passi ni la campana que sona. 
Serà la veu de la vostra consciència. 

JAUME GIRALT 
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DELS JOCS FLORALS DE TOLOSA ( • ) 

CAPRICI 

Quina nit fa tan estranya, 

fosca i llum van de bracet; 

el bé al mal que l'acompanya 

paga un ball de ramellet. 

El torment i l'esperança 

torn a torn fan de joglars 

i el rotllo dels recorts dansa 

un astròlic contrepas. 

Ai! mon cor, quin pas curt mena, 

bot i aflaca atabalat: 

cada salt, joia serena, 

cada caiguda un pecat. 

Fa el riu la xinxirinxina, 

xup i llest repicadis, 

i la vispa vespertina 

plega vano i passa llis. 

Decantada sus la Pena, 

clar cofet, galtes de dida, 

la lluna, de blanc vestida, 

riu al goig com a la pena. 

De perles s'encén el marge 

i cada lluerna, anit, 

a l'espina de l'esbarja 

penja un llumenet d'oblit. 

Tot manyagues, tot perfum, 

el mal geni llassos para 

•més ne riu la lluna clara, 

els estels més ploren llum. 

FEBRA 

Nit serena, 

lluna plena, 

dolça pau. 

Sus la rama humitejada, 

cau la claror trascolada 

en fluix vel de setí blau. 

Esmicoladís el clar Cadí espolsa 

la llum dels seus plecs liquits 

i als palets engelosits 

clenxina els flics-flocs de la flonja molsa. 

Al batall sonor 

l'hora se gronxola, 

Cada batallada en recorts s'envola, 

cada batallada en frets tocs d'enyor 

me rebot al cor; 

i la dolça pau en la nit estesa 

és per mi un adeusiau. 

Nit serena 

lluna plena 

trista pau. 

Pensi a 'hora pariona 

on vaig culli'l primer bes 

sota el mateix clar de lluna. 

D'estels era el cel divina corona, 

en sos ulls dos estels més. 

D'espigolà amor llarg de les verdisses 

si'l dia tornés, 

iria hi espinar mans tremoladisses. 

(i)Celebrats eh dies r, 2 i 3 de maig. 
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Kn la u n a vall to rnare a venir 

r i tu ili- l 'adi. per hi recullir 

el dar rer sospir 

de l'alè d'Agost na Ics branques nudes; 

provaré de m'hi ado rmi r ; 

i en mals sòmits sacudida, 

entre mort i vida, 

ma sang ba t rà la remor 

de les febres de ta rdor , 

de la meua pobre amor 

i dels temporals que l 'han mitg-partida. 

Cua brinsa 

qac s'esquinsa... 

tina tulla seca cau.. . 

l ' na ànima que sospira, 

una amor quc'l dol capgira. . . 

Nit serena. 

lluna plena, 

tri-t.i pau. adeusiau 1 

CAMÍ I - iiKA.su) 

C O L U O U R E 

.11 distingit amic, Sr. . / . Muntfcllicr, 

amb toia gratitud. 

Transparència . . . Frescor . . . Somni sant de 

[la pica.. . 

Cada dit de la mà, petit peix d 'argent viu. 

Petit peix que hi fremeix. bo i xalant-s 'hi 

[lasciu. 

Oh l 'a igüeta! et plorà boira lleu. mica en 

[mica ? 

Dins l 'ardència del rusc Tabellóla no es fica 

Tant de grat . ni laucel l dins l 'arcoba del 

[ n i u ' 

—Gom el cigne son bec, dins l'estany pensa-

[tiu,— 

I.a mà hi tic. la m à en trec i els dits ploren 

[musica.. . 

ai. qnc viviu a l 'ombreta 

Deil M i s plàtans sublims.—tal com Oébora 

[sota 

I-a palmera íural feia llum de front clà.— 

Clara Verge suau ! per tant dol i amoreta 

Que us volaren entorn, escolteu: d o t a a 

[«ota. 

¿raiiant-se'm el cor pels cinc dits de ia 

[mà... 

P A R Í HARTOMKI BAKIELO 

http://iiKA.su


r . i 

La barraca del campament de Furu. 
grafia original del llibre «Caceres a l'.\ h u.i 
ntpicali, de SicoUu M.' Rubió i Tuduti. 
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R E C O R D S D E C O R P U S 

—Què tal, s'han divertit aquest Cor
pus? 

—Sí, és molt bonic; però... tanma
teix ja em començava a amoïnar. 

—Així ho sento a dir; però en 
quant a mi no em canso de veure que 
cada casa és un altaret i que cada 
balcó és un eixam de minyones ben 
compostes, bellugadisses i esperança
des. 

Aquell burgit, moviment i alegre 
conversar del curs no es veu més que 
un cop a l'any! 

Sols per veure el lleó i els lleonets, 
espero jo amb ànsia les processons. 
Francament: una fiera amb cara d'ho
me d'arraigo passejant-se pacífica
ment amb la família (com fa el lleó 
del Corpus) m'apar que, encara que 
faci un xic de mal a la concepció es
tètica, en canvi és espectacle mora
litzador i una bona crítica per més de 
quatre homes que semblen fieres. Jo 
començo a gosar des de que, sentint-
se de lluny els gegants, les criatures 
es posen de puntetes, s'enfilen sobre 
l'asiento, volen treure el cap per en
tremig dels ferros del balcó, i, men-
tres amb gran donaire ballen els dos 
monstres, se senten els crits de: 
"Noi, cauràs!" — "Noi, vina aqu" — 
"Ai, Reina Santíssima, que ve un ca
vall!" 

Per tot he reparat que, així que ve 
el porrer sempre hi ha algú que diu: 
—¡ Que en fa d'anys que conec aquest 
home!—I trobo també pertot aficio
nats a observar en alta veu qui porta 
bé o malament les pesades banderes 
dels gremis; banderes inseparables 
dels clàssics ventalls amb ribet de 
cuiro platejat, tan inseparables i im
portants, que més se fixa el món en 
les banderes i ventalls, que en els 
qui els porten. 

Ne passa una, ne passa una altra i 
una altra fins que es perd el compte; 
i els qui les duen per llarg que sia el 
curs, sempre van sentint dir a la gent: 
—Els hortolans! Els camàlics! Els 
sastres! Els fusters! Ai, com suen! 
Ai, que pesen! Ai, quin nas! Ai, quin 
clatell!—I tota aquesta cantarella du
ra des de que tot eixerits surten de 
l'iglesia fins que hi tornen a entrar. 

Aquest any va ocasionar moltes ra-
bietes la prohibició episcopal de que 
anessen xicots disfressats de sants en 
les processons; mes, passada la pri
mera, àngels, Sants Antonis i filles d e . 
Maria varen trobar medis de que els 
seus pares els entreguessen a l'ad
miració de la culta Barcelona. 

Entre els espectadors hi ha qui 
compta les atxes per enviar la nota 
l'endemà a un periòdic... ¿No has 
reparat quina cosa succeeix amb les 
atxes ? 

Hi ha homes que els cabells se'ls 
pentinen cap a darrera, porten la gor
ra endarrera, tiren el cos cap endarre
ra i fins duen l'atxa així: amb el flam 
endarrera. Els cadets entremeliats i 
tenorios de col·legi l'agafen amb les 
dues mans, fent-la tocar ara a l'una 
cama ara a l'altra. Els cessants, els 
usurers i els pares que van curts i han 
de donar exemple a sos fills, la porten 
de modo que no es gasti gaire. Altres 
sembla que busquin el bell mig de 
l'atxa a fi de què es mantingui hori
zontal i no hagin de fer més que sos
tenir-la. De tant en tant se veuen unes 
grapes morenes, robustes, peludes i a 
prop d'elles un manyoc d'atxes: és un 
assistent. Des d'aquell punt totes les 
atxes vénen amb el flam cap a terra. 
Es cosa que a les camalluentes les 
obliga a exclamar: — Ai Déu méu, 
quin gasto!—I al qui sent l'exclama-
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ció, si es pensa que ho diuen per ell, 
posa cara de ric, i abaixa més el flam. 
En tota professo hi ha algú que porta 
Tatxa trencada: no sé si deu ser el 
que veu a la seva fulana parlant amb 
aquell de qui té celos, encara que, se
gons el Diari, aquest any se n'han 
trencat moltes a'conseqüència de les 
porqueries que els cerers barregen 
amb la cera de fer atxes. I, ja que 
d'atxes parlem, ¿no és veritat que fa 
molt capellà aquesta posició? 

A propòsit he deixat per l'últim el 
Ciri Pasqual, que no sé per què l'han 
de trobar tan content o alegre; jo, per 
més que el contemplo, no hi trobo cap 
signe de satisfacció. 

El que veig sempre és un o altre 
senyor, com per exemple el que aquí 
veuen, que pertot allí on passa sent 
preguntar: — Ai, ai! qui deu ser, 
aquell.—I això, repetit per espai de 
moltes hores, ha de posar el pobre ho
me de manera que a l'arribar a casa 
seva deu pensar:—Qui só, jo ? 

I ¿que hi fa falta mai el pinxo car
regat de mocadors en les butxaques i 
•de caramelos? Allò és farcell dolç! 

No els pregunto si coneixen aquell 
coll immens i aquella vara i aquella 
certa medalla en l'hàbit talar, perquè 
és cosa que no es despinta i si no hi 
fos no semblaria professo: 

¿No s'han quedat alguna vegada 
enlluernats, com jo, al passar una ir
radiació, algo resplendent, flagrantís-
sim, per davant seu, espècie de llam
pec amb vagos contorns de forma hu
mana? A mi tots aquests accidents en 
commouen i m'ajuden a formar una 
idea aproximada de la variada mono
tonia de l'univers. 

Diguin-me: aquests homes, ¿no els 
han vist mil vgads? Doncs, si vostès 
visquessin mil anys, anirien veient ve
teranes a les professons, que sempre 
els semblarien els mateixos per més 
que s'anessen succeint uns a altres de 
pares a fills. 

Això és lc mateix que l'escolà que 

corre portant foc: han vist mai que 
hi faci falta? 

Entretant s'ha anat fent fosc. Se 
sent de lluny el ram-blanc-taram de 
la tropa. Torna a aixecar-se la gent. 
Als forasters se'ls diu:—Miri, miri 
la Custòria: val tants mil duros!—I 
s'acaba la professo com totes les fes
tes dels homes: amb un bosc de baio
netes que avancen, i detrás d'elles una 
gran munió de gent cansada, cruixida, 
que ja voldria ser a casa; xicots ador
mits o malhumorats que ploren i de
manen aigua; dones que es queixen 
de trepitjades, pallangues graciosos 
que fan traveta als del davant; portes 
que es tanquen, convidats que es des-
pedeixen i senyals d'acabament per 
tot, que contrasten bé amb el bullici 
d'aquelles mateixes persones moments 
antes de sonar les timbales. 

A l'últim de tot és quan un curiós 
exclama: 

—Ai, ai! ¿No deien que hi anirien 
quatre trompetes? 

I li responen amb tristura: 
—Vegi, té raó. Oh! ¡i els vint-i-

quatre incensers que també hi havien 
d'anar! ¡Jo que tenia tantes ganes de 
veure'ls! 

Si vostès són d'aquests, aquí els 
tenen. 

Després de la professo ja saben lo 
que succeeix: per tot hi ha cadires 
trencades taques, encadernats... Però 
tot passa, s'adoba, es cura i es renta. 
La gent amb altres fàstics i amoinos 
van oblidant l'amoino de les profes
sons, i al marc vinent ja es comença 
a sentir-se a dir: 

—Ai, ja voldria ser a Corpus! 

Ñ. 

«r? 
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LA S A V T A M A J E S T A T D E C A L D 
"Goiys'' que es canten 

a Csddes de Montbuy des 
ne l'any 1910. 

Puix que en nostra znla amada 
vostre tron hazvu posat, 
per sempn sia ¡toada 
l'ostra Sant.: Majestat. 

Caldes, que U antiga història 
i un passat tot gloriós, 
cap gesta té per notòria 
si no va enllaçada amb Vós, 
d'ençà que es va ve-urc honrada 
amb aqueix t rofeu sagrat. 

D'eixa Imatge en la raresa 
que adoréssim vau voler 
vostra e terna reialesa 
la crucifixió i poder, 
i Caldes predestinada 
fou per rebre aquest llegat. 

Nicodemus, que us va veure 
al Calvari agonejar, 
ca|m bon escultor va t reure 
de la Imatge l 'exemplar, 
i obra fou tan acabaria 
que apar Vós l'heu inspirat. 

Còpia es creu ser vertadera 
del Cri-st que ell escultura 
la Majestat que es venera 
a Caldes cinc segles ha, 
i que ens fou de lluny portada 
com la tradició ha contat . 

Uns bohemis que fugien 
del moro perseguidor, 
de pas a Caldes venien 
carregats amb el t resor 
d'eixa Majestat sagrada 
que adorem i hem adorat . 
Per guardar llur arca santa 
eix temple se'ls va Cedir, 
mes es tornà tan pesanta, 
quan fou hora de part ir , 
que ací dintre fou deixada 
per divina voluntat . 

Caldes, que fou escollida 
per rebre tan ric present, 
des d'aquell jorns no s'oblida 
d 'honorar-vos dignament, 
i és la vila visitada 
pel renom que li heu donat. 
Nos t r a vila, que té fama 
per les seves fonts termals, 

sap bé prou a qui reclama 
i>er guar i r tots els seus mals. 
De pestes l'haveu lliurada 
i de tota malvestat . 

Kn distints llocs d'aquest temple 
se us ha dat veneració. 
Kl poble sempre us contempla 
amb més viva devoció, 
i és vostra Imatge invocada 
cu tota necessitat. 

Qua t re sacerdots dugueren 
vostra Imatge amb gran amor 
al pr imer altar que us feren 
dar re ra l'altar major. 
Confraria hi fou fundada 
que han molts Papes agraciat . 

Aquesta nova capella, 
belí ailtar i ric cambril, 
obra és d'una meravella 
de contar digtfet entre mi l : 
cega a qui vista heu donada, 
agraïda s'ha mostrat . 

Nost ra vila protegida, 
fills lil·lustres ha t ingut 
que a vostra ombra beneïda 
fins la folssa hi han volgut . 
Qui la vida us ha fiada 
amb Vós vol l 'eternitat. 

Es la imperial corona 
que roldeja vostre front 
el bell símbol que pregona 
que Vós Isou el Rei del món, 
a qui escau vesta sagrada 
tot i essent crucificat. 

T o t de figures i estrelles 
floregen vostre vestit 
i emblemes són totes elles 
del món que haveu redimit, 
car la Humani ta t salvada 
fou, traient-la del pecat. 

Qua t re claus com al Calvari 
us sostenen en la creu 
obrint fonts d'on feu rajar-hi 
els favors que dispenseu. 
Pe r ' xò aques ta vila amada 
sempre canta de bon g r a t : 

Puix sou la joia preada 
amb què Caldes heu honrat, 
per sempre sia lloada 
l'ostra Santa Majestat. 

Mossèn JOSEP CARDONA. 
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l l ibres & l l e tres 
—Ha sortit "Com s'han d'escriure 

les cartes comercials", per Cèsar A. 
Jordana i Sanç Montnegre (vol. 20 de 
la "Col·lecció Popular Barcino"). 

—Ha sortit "Fenelon: L'educació 
de les noies", traducció de Concepció 
de Balanzó, pròleg de Llorenç Riber 
(vol. VII de la Col·lecció Sant Jordi). 

—Ha sortit "Poemes d'amor i de 
camí", de J. M. Rovira Artigues, amb 
pròleg de Josep Lleonart. 

—Ha sortit "Els marges", de Car
les Riba (crítica) : edicions de "La 
Revista". 

—Ha sortit "Analecta Tarraconen-
sia", any 1927, de la Biblioteca Bal
ines. 

—Ha sortit "Cristòfor Colom fou 
català", de Lluís Ulloa, 

—Ha sortit "Obres menors de B. 
Metje i A. Turmeda", text i introduc
ció, glosari de Marçal Olivar. ("Els 
Nostres Clàssics"). 

—Ha sortit "Qüestions actuals en 
el tractament de la sífilis", per Anton; 
Peyrí (Monografies mèdiques). 

—Ha sortit "La lliçó de la histò
ria", de Josep Llord. 

—Ha sortit "L'aptitud econòmica 

dels catalans", per C. Pi i Sunyer (de 
1'"Enciclopèdia Catalunya"). 

—Ha sortit "Del país de les coses 
grans" de Francesc de P. Blasi, amb 
pròleg de Francesc de P. Maspons I 
Anglasell. 

A D E U - S I A ü 
Els nostres lectors hauran observat 

que durant moltes setmanes, no hem 

publicat aquells acostumats facsímils 

de diaris i periòdics antics, apareguts 

a casa nostra de cent i més anys en

çà. 

Hauran comprès que això no era 

defecte de la nostra voluntat i man

cança del nostre treball. 

Després de mantes provatures, vist 

que no podíem tirar avant l'obra em

presa, que constituïa la raó d'ésser 

d'?.quest periòdic, decidim molt con

tra cor donar per finida la present re

vista. Agraïm totes les col·laboracions 

amb què hem estat honrats. 

Podem dir, però, que l'obra de la 

història del nostre periodisme, no la 

deixem córrer: seguim fent-la. 

Recauxutatge Fort, el millor 
E. Granados , 85. Telèf. 2853 G. 

IWP. AI.TÉS. 



PELS BELL1 CARRERS DE MA CIUTAT 
Pintura i Decoració 

FRANCESC FERRER. Aragó, 193 

PINTURA DECORATiVA.-Papers pintats. 
Rètols.— Viladomat, 52.-Barcelona. 

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

Tallers Castellanas. Escultura re
ligiosa.— Balmes, 123. T . 2318 G. 

Ferros artístics, especialitat amb 
els encàrrecs. JOSEP F L Ó . Aragó 277 

Tenyits, rentats i aprestos. G. de 
Cent , 319. (Ssal., E . Granados 64) 

TINTORERIA CATALONIA. Tenyits i 

rentats econòmics. Aragó, 339 

Electricitat. CARLES ROSELL 
Calabria , 95. Telèfon 1592 H . 

lnstalacions, aigua, gas, electricitat 
i reparacions. G. TOMÀS Tal lers 76 

Electricitat i Lamp. MARCELÍ ROVIRA 
Plassa P i , núm. 2.-Barcelona. 

Fàbrica de Lampares Elèctr iques 
ALFONSO MAÑER.-Vi l lar roel , 173 bis 

lnstalacions i reparacions elèctri
ques.—Rosella, 207. Telèf. 2989 G. 

Reparació de tota classe màquines 
elèctriques. D . AGÜELO. Aragó, 359 

P A T E N T S I M A R Q U E S 
A. PASQUAL.—G. de Gent, 304, pral . 

Ll ibres , els millors 
EDITORLAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

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

MATERIAL ESCOLAR I CIENTÍFIC 

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

LA FIRA DEL BOSCH. — Joguines* 
Rambla del Prat , 2. - Barcelona, G . 

Ceràmica i Rajoles 
CASIMIR VICENS.—Tallers , 72. 

Articles Fotogràfics i Ràdio 
P É R E Z I SÀBAT.—Fontanella, l i 

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

Tapicería, cortinatges i sillons con
fort. Consell de Gent, 336, baixos 

GASA SIBECAS. Articles per a tots els 
Sports.—Aribau, núm. 35. 

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

Fàbr. Articles de pell i per a regal. 
Perfum. M. OLLER. Casanova, 117 

VIDRES, Cristal ls plans. - T . Garc ia . 
Panadès , 1. Te l . 1166-G. — Barna. 

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

Esmolet i paraiguer, afinació de 
tota mena de tall. Bruch, núm. 71-

Bicicletes, Motors, Export 
J . BENEDIT. Aragó, 270 

BICICLETES I ACCESSORIS, nous i usats 
C r e u Cuver ta (prop Calabria) 

REPARACIÓ I LLOGUER DE BICICLETES. 

J . Te ix idor .—Carrer Rocafort, 29 

L. RICART. Bicicletes, accessoris* 
major i detall.—Trafalgar, 41 



LLÀTZER 
DE TOMES 

el clàssic de l'humor 
demaneu-lo a totes les 

llibreries. 

2 
P e s s e t e s . 

S A L A P A R E S 
Establiments MARAGALL 
Palritxol, 3 i 5 - BARCELONA 

F l I M C I DE LLOHOlñlSSES 
li millor d i la nostra t i tra 

TBLBPONS 
a Seo d'Urgell, n.° 124 
31 Barcelona, n." 2 0 2 3 
a Si tges , n. I3S3 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 
( S e u d'Urgell) 

IGNASI FOLCH I TORRES 

UNA DONA 
Novel·la contemporània. 

A TOTES LES LLIBRERIES 

Preu: 3'50 pessetes. 

LOGAITER DEL 
* LLOBREGAT • 

Poesies de Joaquim Rubió i Ors 
Amb un pròleg d'Antoni Rubió i Lluch 

Edició Poliglota. Volum IV, 1849-1885. 
Més de 300 pàgs. 

Rústega: 5 ptes. - Enquad. en tela: 6 ptes. 

Altés. - ftegels, 22 i 24. - Barcelona 

BICICLETES. Construcció i reparació, 

i demés accessoris.—Bailen, 85. 

Sastreria Guilemany, vestits i for

mes tots p reus . P . Sol, 8, t. 1451-G 

Venda d'ORTOPEDIA i articles 

d'higiene ma], i </ef.-Provença, 195 

FRATERNUS. Agència de Negocis 

Plassa Catalunya, 3, 2.°, l.".-Barna. 

Rellotgeria PAHISSA. A d o b de re

llotges. Joies.—Mallorca, 330.-Barc. 

Caixes cabals des de 200 ptes. totes 

d'acer.-P. Marqui l ló . Mallorca, 125 

ESTORAS i GARPETS OOCO.-L/. Gibert. 

P . Urquinaona , 8. Te l . 713 - S. P . 

MOBLES (Fàbr ica) .—E. Da lmau 

Plassos i comptat.—Mallorca, 178 

MOBLES D'ART.—Decoració y res

tauració.—València, 281 

Mobles de tots preus. - A . N a v a r r o 

Casa fundada en 1892.—Balmes, 70 

rtò.j 
l^Z 
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