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Instantània barcelonina 
T^\OS quarts de tres de la tarda d'un dimarts Jeiner. 

•*~^ La parada de l'autobús, parada que a l'ensems 
és també començ i final de trajecte, abarrotada de 
gent que espera, frisosa i impacient, l'arribada del 
vehicle. De sobte, allà, al lluny, tot just s'endevina la 
silueta del gros embalum portador de personal. 
Arriba fumejant, fent trontollar el sòl. Encara no 
ben aturat, la gent s'arremolina en el baixador per 
tal de pujar el més aviat possible a fi de poder acon
seguir seient. Mentrestant, però, els passatgers que 
han de baixar no poden fer-ho de cap de les maneres; 
els més forçuts s'hi fan a empentes tot protestant 
indignats del procedir dels que pugen. S'arma un\ 
aldarull que el cobrador, tipus aragonès amb veu 
forta i complexió robusta, aconsegueix solucionar 
parcialment amb unes quantes braçades i manotades. 
Uns mols una mica gruixuts acompanyats, tambe, 
d'unes quantes grolleries barrejades amb una blas
fèmia sonora i trepidant, col·laboren eficaçment a 
l'acció de l'empleat amant de l'ordre. 

Finalment, al cap d'uns moments, amb l'últim 
viatger que baixa es predisposen a pujar els altres, 
els que esperen. Ho fan atropelladament, sense mirar 
res, sense respectar a ningú. 
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D'entre el públic es destaca una dona, baixa 
d'estatura i un xic rodanxona, amb un gros Jar delí 
al braç. Vol pujar i no pot, l'estrep és massa alt i 
per torna el pes de l'embalum que porta no li permet 
ésser lleugera. Dos homes, un per cada braç, l'ajuden, 
mentre el cobrador li pren el Jarcell. Ella, però, 
mentrestant, s'ha adonat d'un botó blanc abandonat 
en el bell mig de l'estrep. Amb les seves traces i 
manyes es desjà de les mans que l'ajuden a pujar del 
tot, s'ajup tot tirant la seva part posterior endarrera 
restant sorda a les protestes de la gent, i recull el 
botó, aquell cèlebre botó blanc que per ésser desprès 
d'uns calçotets i trobat en dimarts porta sort a la 
persona que se l'apropia. 

— Tindré sort, avui, re/úmara! Ja era hora!— 
exclama satis/eta de debò, tot mostrant la troballa, 
una volta asseguda i ja l'autobús en marxa. 

—No massa, fixeu-vos...—li respon un altre pas
satger assenyalant-li el número del vehicle. 

13! Mal punt, porta malastrugància—contesta 
una altra dona que precisament seu al costat de la 
que ha trobat el botó. 

Entretant el cobrador reparteix els corresponents 
bitllets entre el passatge. 

—Qui ho diu que tindrem desgràcia! Sort i molta 
sort, almenys jo. Mireu, mestressa, quin cap-i-cua 
fiés prometedor! 

—99-999> cinc nous com cinc catedrals—profereix 
entusiasmada la dona del Jarcell, mentre demana al 
cobrador el qual es disposa pujar a l'imperial. 

—Ei! Cobrador, doneu-me Valtre, el too.ooi... 
Sense Jer-ne cas, l'home puja tranquil·lament tot 

remugant: 
—Ja anirem bé amb tanta superstició! Quanta 

ignorància! 
I la dona exclama: 
—Quins empleats més poc complimentosos! 

FREDERIC BALLIRANA. 
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IMPRESSIONS D'UN NEÒFIT 
(Acabament) 

C A P A LA V A L L D ' A R A N 

L'endemà, sortim d'Espot amb l'auto, que ens 
deixa anar avall, per una pista més recargolada 

que un clàssic vals d'envelat; d' una pista que es des
cabdella entorn d'un paisatge ple de frondositats, 
i que entronca al capdavall amb la que ens portarà 
a Esterri d'Aneu. 

Quan som a la Guingueta, —un escampall de 
cases que hi ha a uns vint quilòmetres d'Esterri—• 
parem l'auto davant d'una tenda on venen de tot, i 
on ens serveixen menjar amb tota amabiliíat i con
dícia. Ací, la Guingueta, deixem tot el bagatge per 
tal que l'auto pugui pujar ben lleuger el Port de la 
Bonaigua, i excursionejar-hi per la Vall d'Aran. 

Asseguts, per fi, amb tota comoditat, al cotxe, er.s 
adrecem a Esterri d'Aneu, poble animat, d'aspecte 
fronterís, que sembla enclavat a posta al peu de 
l'enorme collada que forma el Port de la Bcnaigua-
per a què el qui vulgui travessar-lo, pugui abans 
prendre-hi alè. 

I comencem l'escalada del Port de la Bonaigua-
Així que hem guanyat una mica d'alçada, veiem es
tendre's sota nostre la petita i formosa Vall d'Aneu, 
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que apareix i desapareix, de sobte, als nostres ulls, 
com un canvi d'escena de cinema, ara a la dreta, 
adés a l'esquerra, segons la direcció on va pujant 
l'auto, per efecte dels revolts. Quan som a més alça
da, passem el minúscul poblet de València d'Aneu, i 
més amunt, encara, per un grup de cases que són un 
bon refugi quan la neu tanca el port. Dues hores i 
molta benzina ens costa guanyar els dos mil metres i 
escaig d'alçada que té l'atapeït massís del Port de la 
Bonaigua. Arribats ja al punt culminant, uns cente
nars de metres més enllà de l'edifici on hi ha instal·lat 

Vall d'Aran. - Un bell poblet. 

si servei meteorològic, els nostres ulls contemplen el 
panorama més escaient que hom pot imaginar: ens 
trobem —no res menys— davant de la Vall d'Aran. 

Es difícil d'expressar l'harmònica bellesa que 
°fereix el conjunt d'aquesta famosa vall, el color, les 
Hums, els tons i la configuració de la qual són incon
fusibles, incomparables. Trobem tan perfecte aquesta 
vall que, si és veritat que Déu Nostre Senyor va crear 
el món en sis dies, us asseguro que, si més no, en 
^via esmerçar quatre per fer la Vall d'Aran, i que 
aci és on va descansar el setè. Tan bella i perfecta és; 
tan escaients són les encrestades muntanyes que la 
c""cumden, i tan ben distribuïts i col·locats hi estan 
e's prats, els conreus, el riu i els pobles que l'esmal-
,en> que arriba un moment que tanta bellesa us en-
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fava, us reprèn, i la trobeu artificial i menyspreable. 
Unes vint-i-quatre hores romanguérem, voltant 

amb l'auto, per la Vall d'Aran. Visitàrem Salardú, 
Garrós, Viella, Arròs, Bossot i Vilamòs, i poguérem 
apreciar la forta personalitat racial dels aranesos i 
l'estil de la seva arquitectura i el seu art. 

Vilamòs, poble enfilat dalt d'un enasprat turó, al 
qual es puja per una carretera, sistema filabarquí, fa 
poc construïda, fou el que ens donà una visió més 
pura de la primitiva Vall d'Aran, adulterada avui pel 
gran corrent turístic que l'envaeix. Des de Vilamòs, 
per l'obertura, en forma de V que dibuixen els ves
sants de dues muntanyes de primer terme, es veu al 
lluny, prepotent, l'enorme massiu blavós de Les Ma
leïdes, mig embolcallat amb una boira esquinçada. 

Quan vam entrar a Vilamòs amb l'auto, no hi 
veiérem ningú: semblava un poble abandonat. Per 
fi, després de fer sonar una bona estona la botzina, 
van comparèixer un xicotàs, una vella centenària, 
trastocada, i xicalla diversa, que ens miraren encu
riosits. El xicotàs anà a cercar la clau de l'església, de 
la qual fins el rector s'ha donat de baixa, i en la que 
hi havia —ignorem si encara hi és— un altar primi
tiu ple de figures de talla, policromades, molt interes
sants, que estaven dient: robeu-me. Després d'haver 
pujat, amb perill de trencadissa, dalt del campanar, 
abandonàrem Vilamòs, presenciant, però, en anar a 
cercar l'auto, com aquell xicotàs que ens acompa
nyava matava, d'un certer cop de roc al cap, un cule
bro verinós que ens havia sortit al pas. 

De retorn a Viella, ens passegem una estona pel 
poble, amb l'aire naturalment petulant que agafem, 
sense adonar-nos-en, tots els que vivim en una gran 
ciutat quan visitem les viles i poblets, i anem desprès 
a sopar i a dormir a l'excellent Hotel Internacional-
decidits a emprendre l'endemà el camí de tornadas 
Barcelona. 

CATALUNYA AVALL 

Amb el dia boirós, travessem de nou el Port de li 
Bonaigua i no parem fins a la Guingueta, on abans 
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de tornar a carregar a l'auto el bagatge que havíem 
deixat allí, acordem fer-hi un bon esmorzar. 

Ai, E L N E N ! . . . A I , E L N E N ! 

Prop del lloc on hem deixat l'auto, queden un 
parell de muls espolsant-se calmosament les mosques 
amb la cua i amb aquell especial tremolí de la pell 
que solen fer, una vella asseguda i un vailet jugant. 
Instal·lats ja a la taula, quan ens trobem en ple Uomillo 

Artesa de Segre. - Carretera de Pons. 

amb mongetes, oïm fora un gros terrabastall, barre
jat amb forts esbufecs de mul, i la veu esperitada de 
la vella, que crida: —Ai, el Nen!... Ai, el Nen!— 
Sortim esverats tement una desgràcia, i, en efecte, 
veiem els dos muls a terra barallant-se, l'un damunt 
'altre, amb les potes mig entortolligades en el para-
cops de l'auto, i sense que enlloc es vegi el vailet, que 
deu ésser sota els muls. —Ai, el Nen!... Ai, el Nen!— 
segueix fent la vella tota espantada. Entre tots acon
seguim aixecar i separar els muls amb greu perill de 
luè ens etzibin una guitza... i el nen no és a sota. El 
"en resulta que és el mul més jove, i, pel que es veu, 
•a nineta dels seus ulls, de l'àvia, que, en veure com 
e' mul més gran les anava mesurant al Nen, es des
esperava preveient un tràgic mulicidi. El veritable 
ien estava jugant més avall, com si res. Com que ens 
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donem compte que estem fent el ridícul, ens en tor
nem, escorreguts, cap el Hornillo amb mongetes. 

Amb tot i l'incident del nen, deixem la Guingue
ta, satisfets del bon tracte de la seva gent, i per la 
pista que hi mena, passem per Sort, Gerri de la Sali 
pel feréstec Pas de Collegats, que hom diria fou per 
on el Dant entrà a l'infern. 

A Tremp ens aturem a refrescar, i en envestir La 
Conca, en lloc de fer-ho per on l'havíem baixat a 
l'anada, la pugem per la banda contrària, creuant, 
entre altres pobles, per Benavent, típic pilot de cases 
arrapat a una de les crestes de La Conca. 

Baixem cap a Artesa de Segre, i allí pot dir se que 
acaba l'excursió; des de llavors no fem altra cosa que 
resseguir el camí d'anada. I arribem a Barcelona a 
dos quarts de set de la tarda del dia de Sant Jaume, 
amb el cos cansat, però amb els ulls i l'esperit xops 
de la bellesa de les contrades i dels paisatges de la 
nostra volguda Catalunya. 

I ara, bons amics Albert i Pep Soldevila; bon 
amic Erra i gran Pascual, després dels inoblidables 
dies que hem passat junts vivint les mateixes sensa
cions, permeteu que m'acomiadi de vosaltres i que 
us digui: Adéu-siau, i fins a una altra. 

Aquesta excursió fou efectuada els dies i6-25, 
juliol del 1934. 

ÁNGEL MILLA. 

CORRANDES 
Per a què em fa cantar a mi, 
per a què me'n fa cantar, 
si la seva enamorada 
potser se n'agraviarà. 

Ne sou ros com un fil d'or, 
estrella d'un serafí; 
quan haureu de dar l'amor, 
no me la dareu a mi? 
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Carnet de viatge 
i II 

ENTORN DELS JOCS FLORALS DE LA. «GINESTA D'OR» 

T7 L darrer diumenge del mes de maig, es celebra 
JLv anualment en la ciutat de Perpinyà —la deli
ciosa ciutat rossellonesa que s'aixeca protegida pel 
Canigó— la festa tradicional dels Jocs Florals. I diem 
festa tradicional, perquè es pot considerar ja una 
tradició la festa que es celebra, ininterrompudament, 
durant tretze anys. 

Els rossellonesos van sentir — com sentírem nosal
tres, fa cent anys aproximadament— la necessitat de 
la Renaixença literària, i van creure que la forma 
més eficaç d'aconseguir-ho era la instauració de la 
gaia festa dels Jocs Florals, i per això l'Acadèmia de 
la «Ginesta d'Or» ha estat l'organitzadora admirable 
d aquestes manifestacions literàries. Ara bé, l'Aca
dèmia de la «Ginesta d'Or» ha volgut agermanar, en 
la seva festa, els escriptors francesos i els catalans 
(aquests darrers són classificats en escriptors catalans 
de Catalunya i en escriptors catalans del Rosselló), 
essent donats, tant als uns com als altres, una igual
tat de distincions. 

La «Ginesta d'Or>>, el premi màxim de la festa, 
Porta alternativament aparellada (un any el català i 
un altre el francès), la Flor Natural, essent, per tant, 
Regida alternativament per un poeta català i per un 
Poeta francès, la Regina de la Festa. Es innegable 
que aquests Jocs Florals, serveixen, ensems, de III— 
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gam que estreny, i estreny més cada dia, els vincles 
de germanor existents entre els catalans d'una i altra 
banda del Pireneu. 

No us parlarem detalladament de la festa en sí, 
perquè no ofereix cap diferència essencial amb les 
que es celebren en la nostra terra, i si una petiia 
diferència existeix en ella és que en el mateix acte es 
celebren dos Jocs Florals, els francesos i els catalans. 
Tan sols es fa un discurs presidencial, però són lle
gides dues memòries o raports, corresponents a la 
manteneduria francesa i catalana. 

Després de la festa s'organitza una comitiva o 
processó cívica, en la qual hi prenen part la Regina 
i les seves dames d'honor, els membres del Jurat, els 
autors premiats i les més destacades personalitats 
assistents a Tacte, adreçant-se a la casa de la Vila, 
per a dipositar a la falda de l'Avia —formosa estàtua 
de Violet que representa la tradició— la Flor Natural, 
i mentrestant l'Orfeó Canigó entona cançons populars 
catalanes. 

A la nit, com a colofó de l'acte, es celebra, en un 
dels hotels de la ciutat, un sopar, en el qual es posa 
de manifest, una vegada més, la confraternitat dels 
catalans d'una i altra banda del Pireneu. 

MANUEL SERRAT I PUIG. 

*t 
AFORISMES I PROVERBIS 

Criat fidel, criat del cel. 

Tota bèstia té el seu verí. 

No hi ha vici sense suplici. 

De bon vi, bon vinagre. 

Vinya torta, raïm porta. 

El que deu, cert no té veu. 

Un vila ric, no coneix amic. 
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Premsa Barcelonina Vuitcentista 
V I I I 

Any 18 5 o 

Los REHILETES.—Aquest periòdic, com «El Paya
so», que vàrem descriure en el número anterior, 

també prenia part en la campanya entre «liceístas y 
cruzados» i defençava aquests darrers. 

El primer número de «Los Rehiletes», setmanari 
que portava el subtítol «Periódico satírico y literario», 
va sortir el dia i de setembre del i85o. Cada número 
constava de 8 pàgines, tamany 340 X 25o mil·líme
tres. Sortia els diumenges. La redacció i administra
ció estaven instal·lades a la mateixa impremta del 
periòdic, que era la de Josep Tauló, del carrer de la 
Tapineria. La subscripció costava, al mes, a Barce
lona, 4 rals de «vellón»; a fora, 5 rals. 

Col·laboraven en les pàgines de «Los Rehiletes» 
coneguts escriptors d'aquella època i els noms dels 
quals han arribat fins els nostres dies: Josefa Massa
nes de González i Víctor Balaguer. També hi col-
laboraven els següents, les inicials dels quals veiem 
gairebé en cada número; Robert Robert (R. R.), 
Manuel Angelón (M. A.), Francesc Camprodon 
(P- C.) i Emili Bravo (E. B.). Tots els articles apare
guts en les pàgines d'aquest periòdic van signats 
atnb inicials. 

L'últim número publicat per «Los Rehiletes» és el 
°, amb data 20 d'octubre del i85o. 

El dia 6 de novembre del 1855 va reaparèixer 
aquest setmanari, amb el següent subtítol: «Segunda 
epoca de aquellos otros «Rehiletes» que en i85o se 
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dejaron matar . . . por no enfadarse». El tamany i 
número de pàgines eren els mateixos de la primera 
època. L'estampació anava a càrrec de la impremta 
de Joan Oliveras, del carrer Arc del Teatre, 6o.] 
L'administració estava instal·lada en la llibreria del 
mateix Joan Oliveras, del carrer d'Escudellers, 67. 

La capçalera del pr imer número d'aquesta segona 
època és tipogràfica; en el número segon reprodueix 

ír.ufflusnaiciM. 

ría ile D. j«*é T I B 
IÓ, eallc de la T j p 
neria. Librería Fa
cetar, calle del Car 
•WD, Librería II n-
tonta. p U n de 1* 
Cnmlitucina. U*>-

, par frente la Loaja: 

bbrrriaj del reía». 

LOS REHILETES. 
PERIÓDICO SATÍRICO I LITERARIO. 

IISTIBL U S SS. GOUHMMUS TEATROS! 
D ' Joseíi Misanc. d i Gontíleí • t M » 
P. Juan «irtincí Viüergas. %ar k baWaa tmraktf i k aram aW *a. 
D Ensebio A j a n e n » . ASIICLLO f 
D. Eduardo Asuueríoa 
0. AUIMWI Cangvas del Canuta. IWr r ^ v k f H » retín. fiwfcnuJa-i.01.AN6I. 
t.ttmám éa M I — r . I l i í a - M a n j f e f r i i . 
D.Ean> tuca> Catara*. Cooctuví n d añacra aalenx la ¿ufará, j jMÉ* a> 
D Franc«o Melgares. as impacientar al público , que paga a» para dormir* ea 
D J I M ferrer de Caria. MU luneta 1 una para guiar de eite nuevo especlicaW, 4a 
D Félix de Lmnaga esta coinda de nedes buaaaos, caya cu» es Uda aaa 
D. Emilio Braro. ciudad y espectadores cíes mil kabáante. Viau» puei i li
D Fraatuco Caaiaro4aa. diar, pera i lidiar ea regla. i atacar al .«bo frenat i 
D. Víctor Balaguer frente, i w « «uueguia»* que M eaferavuca , ponga 
0 Urtaio Pujol j loada ta suerte, qm «ala«rá pan él la que le e-pera caá 
D Manuel Angelo». nuestros reaSieU*. 
D Roberto Rubén. Fi dia 1 3 de abnl de 18*5 t » ™ c í la primera piedra da 
P . Femante Uaná Tirada. un teatro, i |tie como los antiguos circ.» de los r s n u w s ta
D R F Tell l e rapai de contener todo un puebla. La idea. baila cieña 
D Marcebiu ue Saaeaa*. punto . as estaba destituida de (undamenlo . Roma era p a a -
D UenrH|uc Onega dc « aectsilajja templos, a r a s y nutro» grandes: Barcatoaa, 
D. Julo Antoua Pagé>. e> grande y necesitaba por la nusnu ratón un teatro triada: 
0 Federico Tria» el skigisnw esti patente Pero los fundidores incurriera» ea 

«u destablo (X'nlirt.n iioe ea la politice de los Cesares enU J a * Mana Marola*. 
el skigisnw esti patente Pero los fundidores incurriera» ea 
«u destablo (X'nlirt.n iioe ea la politice de los Cesares en

D J M Raro* Gara? trabad ilnerürá to* pueblos, N U 3ue para ello «aerifica** 

ABO I." rwit.r. 

la capçalera de la primera època. Tots els articles que 
publica aquest periòdic són anòn ims . 

L'últim número que hem vist de «Los Rehiletes», 
és el 2, que porta data de l'i i de novembre del 1855; 
després d'aquest número creiem que no va sortir-ne 
cap més. 

Any i852 

L A BOTICA. — Publicació quinzenal , el primer 
número de la qual va veure la l lum el dia i d'octubre 
del 1852. Porta el subtítol «Periódico defensor de los 
intereses materiales de la Farmacia». Cada número 
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consta de 16 pagines, a dues columnes. Estava 
estampat a la impremta Ramírez, i la redacció era al 
carrer de Sant Pau, 73. Els preus d'abonament eren 
els següents: a Barcelona, trimestre, 12 rals de 
«vellón»; semestre, 22 rals; i un any, 44 rals. Estava 
escrit en castellà i sortia els dies 1 i i5 de cada mes. 

Aquest periòdic, dedicat a tractar temes profes-

Xúm. 4. Lupes 13 de noviembre de 1852. Pág. i9. 

LA BOTICA. 
FtmJko itkistr i< Les uHatm oilerwles de li Firneíi. 

Intereses profesionales. 

Clam U farmacbiiitM. 

Al etorar, ca l S í i , la farmacia i 'ecolud , cl 
titulo Je licenciado igualí i todos VM boticarios de 
Espafta ra derecho* , prerogatitu , exencione* ; 
pmilegío*; desaparecieron to* tilulo*~lic;ncin pi
re rende) medición en Ui d cual punía del reina 
indusi>*mente ; a! mecateo boticario H le did per
miso pan ejercer >u arte en lodos lot dominic* de 
S. H | en uaa palabra, el farm»céutico íaé colo
cada en la categoría da faeullatiio. 

Eata medija debió de *er naturalmente bien «co
gida por coaatoa 1 la liion M dedicaban i la pro
fesión de Galeno , i¡a que deja»* de aerio menos 
la disposición que pretenia que aquella* que en 
lo sucesiro aspirasen • ejercerla debiesen de su
jetarte 1 rigurosos ettudroi j e i i o r u i pre'ios 
De uoa reí >e reformaron la emefiaua T el ejer
cicio de li Farmacia en Espeta de uní Bañera ra
dical j uniforma , adelantando á naciones que se 
dic» au* cmüíetSea, J qoe en e*t« panto estan 
aun toy dia mBcbo «as atrasadas que Doaotro*. 

EnaeOaua genera! J u» titulo único para todo* 
lot ferBMréuticua españolea lie' aquí el gran pensa
miento de b* eaclarecidoa larooe* que propusie
ron i S. M. la «ocio* de toa Ráeles Ordenanrii 
de farmacia. 

El jubilo que la nuera In(formación debia de 
hacer eiperimeatar i la generalidad de b) boti-
carioa muy presiD fué acibarado etn rapeclo á 
vierto aimtro qae K creyó perjudicado con lis 
nueces Orden* otas Todos satisfecho* de beber 

pasado da maestro* da un oficio rutinario á taeul-
tatiios; emparo algunos apesadumbrados de ao 
poder corccrrnr determinados priiilecioa que an
tiguas le jes lea otorgabas. 

Hablamos de los farmacéuticos que ejercían la 
carrera en población»! en que había número <i;o 
de boticas, quienes i la rerdad na podían estar 
mu; contento* del titulo ce licenciado por lo que 
respecta á la libertad que concedia é loa botica
rios de establecerse en cualquier punta de los 
dominio* de S- M. Natural es que temiesen por 
sus intereses amenaiadot por la concurrencia de 
otras boticas , j Idaüeo a que gettioaasen tu un 
principio, tu proncho au;e, para rain; la con
tinuación de un prmlegki qae había caducado * 
la promulgación de la nuera le;, ley qae les col
maba de distinciones. Nada citrino aa no* hace 
que se fuese á desenterrar pririlagio» concedido* 
por h» reyes D. Fernando V, dona Juina y don 
Cario* I , y que aa apureea a! asas silil raciocinio 
en nuera de ratones mis o meno* plausible* para 
sostener Boa prebenda que ae escapsh*. V ni 
tampoco tenemot ulor para acusar i unantroa 
padre* por sua deseo*, toda reí que al emprender 
la carrera contaban toa tal pritatira , debiendo 

o h * • 

no poder alendar I nuestra sttBiiateneia 
to de nuestra profesión en lo nue contal 

Has la* ieiei no se hacen par* un numero de
terminado , te confeccionen para la generalidad , 
y nuestros padres , a su pasar , debieron de con
formarse , porque en si la Icj era juatttima §** 

sionals, fou fundat per Jaume Codina i Franch, amb 
la col·laboració de Josep O. Ronquillo i Víctor Maria 
Grau. En Jaume Codina, director del periòdic, 
Publicà en les pagines d'aquest quinzenal una «Guia 
del Farmacéutico Práctico», que tingué gran resso
nància, el qual treball quedà interromput en deixar 
de publicar-se el periòdic, l'any 1854. 

Any ¡856 

LAS CANDILEJAS.—El primer número d'aquest 
setmanari porta data del 10 de novembre del i856; 
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està escrit en castellà i amb estil humorístic. Consta 
de 8 pàgines a 2 columnes, tamany 323 X 217 mil·lí
metres. Porta el subtítol «Luces que ponen en claro 
muchas cosas obscuras» i fa constar que «Las Candi
lejas se encienden cada domingo». Compta els núme
ros per«iluminaciones». Aquestperiòdicera estampat 
a la impremta de Josep Gaspar, carrer de Cervantes, 
i des del número 21, a la de L. Tassó, al carrer 

1» • luauwm i8si. 8 i« un í 

U'CES QUK PONEN F.\ C'LAKO MUCHAS COSAS OSCURAS. 

Aragón, Valencia y Mallorca, nació en 

1.11. .lu-vif- pn iWco , <|»L- en nwdio de 1-» I'*** •' I»" KW** Uoiti-m.l,-- .-l 
uw-ma pialmula ominucinn ni» cunside- "ngerailot l'trinr f . r f* / « rní«tr«.t, p» 
H * W -.IJiíiJih ¿ jiuWitar al dar turnia riente mii> rerrann do s« ™drc, v cu»» 
4. - . ,.....,Mi- M W j mienta 1 decorado con fe* iKKnnjwis t i tula de **-

de Guàrdia, i5. La redacció estava instal·lada al 
Palau de Centelles, de la Baixada de Sant Miquel. 

En el número 21, llegim els següents preus de 
subscripció: «En Barcelona, 4 reales al mes; Madrid, 
Valencia, Sevilla y la Bordeta, algunas cajas de fósfo
ros de Cascante. En París y Nueva Holanda, tres 
bugías esteáricas. En Pekín, gratis». 

«Las Candilejas*, setmanari humorístic, dedicat 
principalment a la crítica dels espectacles teatrals 
que tenien lloc a Barcelona, fou fundat i dirigit per 
Josep M. Arnau i en les pàgines d'aquesta publicació, 
els seus redactors tiraven llurs sàtires, especialment 
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contra Víctor Balaguer i també contra el «Brusi» 
i altres periòdics que es publicaven en aquella època 
a Barcelona, com el «Iris Catalán». «La Corona 
de Aragón», «El Conceller» i «España Católica». 
Tots els articles i poesies publicats en aquest periòdic, 
eren anònims o signats amb seudònim. 

Aquest setmanari del qual parlem als nostres 
lectors, també prenia part en la lluita entre «liceístas 
y principalistas», portant a cap una forta campanya 
contra l'actuació artística del Teatre del Liceu. 

En el número 20 de «Las Candilejas», llegim una 
nota, en la qual la redacció assabenta als seus lectors, 
de que per l'autoritat ha estat imposada al periòdic, 
una penyora de 5oo rals, pel contingut del núm. 18. 

L'últim número publicat per «Las Candilejas» fou 
el 25, que porta data del 31 de maig del 1857; aquest 
número consta de 12 pàgines i porta un índex de 
totes les matèries publicades pel periòdic, des del 
seu començament. La col·lecció completa d'aquesta 
publicació forma un volum d'un total de 204 pàgines. 

JOAN TORRENT. 

UNA LOCUCIÓ POPULAR 

«1orna-te'n al llit, que això és la lluna» 

Un embriac se'n va a dormir fet una sopa. 
Entrant a la cambra veu per la finestra oberta la 
claror de la lluna nit enllà, i comptant que era el 
líum que al vespre s'havia deixat encès, l'aprofita 
per despullar-se. Quan ja és al llit, per apagar el llum, 
agafa una sabata i la tira per la finestra, i cau al 
carrer. Veient que no s'apaga, hi tira l'altra sabata i 
així, d'una a una, totes les peces del vestuari. Al 
carrer el vigilant i gent acuden al pilot de trastos. 
-Mentrestant l'embriac, s'alça del llit, intrigat, i treu 
el cap a la finestra per veure com és que amb tantes 
coses com hi ha tirat, el llum no s'apagui. Els del 
carrer en veure'l esclaten a riure, i el vigilant, que 
Ia el coneix, li crida: 

—Noi, torna-te'n al llit, que això és la lluna! 
JOAN AMADES. 
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FETS HISTÒRICS 

El general La c y 

UN dels paladins de la nostra passada guerra de 
la Independència, fou el general En Lluís Lacy. 

Encara que nascut a San Roque (Andalusia), l'i i de 
gener de l 'any 1775, era molt volgut dels catalans, 
puix ha figurat molt a la història catalana del seu 
temps . Sense témer la mort , fou el cap del moviment 
conspirador que tenia d'esclatar a Catalunya en 
defensa de la llibertat, on tenia minades les voluntats 
d 'una bona part de la guarnició, com podrem veure 
més avall . 

Anem a fer-li un gra d'història, per a CURIOSITATS 

DE CATALUNYA, que bé s'ho mereix. 
El seu pare era d'origen irlandès i prestava servei 

a l'exèrcit espanyol com a comandant . La seva mare 
era francesa i tenia dos germans oficials de la guarda 
walona, que formaven part d 'una expedició a Puerto 
Rico, emportant-se 'n al que tenia d'ésser el cèlebre 
general Lacy, que als catorze anys era ja oficial que 
a m b molta sang freda es distingí valerosament davant 
del perill . 
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En tornar a la seva patria, va tenir un disgust 
amb els seus oncles i desertà, abandonant-los, i va 
marxar al Ferrol i Oporto, sense diners. Tingué 
aventures picaresques, dignes de la seva joventut, i 
un dia estigué a punt d'embarcar-se a Les Moluques, 
a bord d'un navili holandès. Assabentat un dels seus 
oncles, el féu tornar enrera i el portà a Espanya, 
reintegrant-lo a l'exèrcit, i l'any 1794 prengué part 

Detenció del general Lacy. 
(Dibuix d'En Commelerdn). 

activa en la campanya dels Pireneus Orientals, contra 
els francesos, i es distingí en diverses ocasions. 

Vingué l'any 1798, i fou destinat a Canàries, que, 
per les seves aventures amoroses, li valgué el des
terro vers l'illa de Hierro, únic medi de desfer-se'n, 
el capità de l'illa, d'un rival tan atrevit com afortunat. 
El caràcter d'En Lacy, arravatat de si, arribà als 
l'mits de la violència escrivint unes cartes insultants 
als seus superiors, la qual cosa li valgué un consell 
de guerra, i pels seus bons antecedents militars, fou 
condemnat solament a un any de presó al fort de la 
Concepció, de Càdiç, que va complir. Això, l'exaltà 
'fies* i en sortir, el consideraren boig, i li donaren 
el retirament. 
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Tot això succeïa l'any 1803; marxà a França, on 
s'allistà al6. è regiment de línia i el feren capità al 
cap de poc temps. 

L'any 1807 era nomenat cap del batalló, i rebé 
l'ordre d'incorporar-se a una legió destinada a Espa
nya, i llavors va soUicitar un nou destí, que no li fou 
concedit, i en arribar a Madrid es va trobar que la 
seva nació estava aixecada en armes contra els fran-

Afusellament del general Lacy. 
(Dibuix d'En Commeleran). 

cesos, als quals va abandonar, i entrà de nou a 
l'exèrcit espanyol per a lluitar a favor de la seva 
pàtria, es mostrà un dels més actius defensors, 
i es distingí gloriosament, obtenint innombrables 
victòries. 

En 1809 començà la Història a mencionar el 
brigader Lluís Lacy, en la famosa guerra de la 
Independència, veient-se premiats els seus patriòtics 
esforços amb la promoció a tinent general, el 6 de 
març de l'any 1810. 

En 1811 ja manava l'exèrcit de Catalunya, ' 
l'any 1813 se'l va separar del seu comandament fins 
que interinament el va ocupar el baró d'Erolas, i f°u 

destinat cap de l'exèrcit de reserva, que es va formar 
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llavors a Galícia, compost de 5o.ooo homes, que 
havia d'operar a les ordres de Well ington. 

Així va romandre a Santiago, fins que el rei 
Ferran VII el va destituir de la Capitania general 
de Galícia, degut a les seves idees liberals. Des de 
llavors, Lacy, gràcies als nobles esforços que havia 
fet per a conquistar la independència de la nostra 
nació, va promoure una conspiració, traslladant-se 
a Madrid l'any 1816, on es reuní amb diversos com
panys seus, tractant d'enderrocar el govern absolut 
del rei Ferran VII. Però va suspendre la idea al 
trobar-hi greus obstacles, i llavors ho va continuar 
a Catalunya, on estava destinat, i trobant-se a la que 
és avui vila de Caldes d'Estrac a prendre les aigües 
minerals, es traslladà a la casa de camp anomenada 
mas Milans del Bosch, propietat del seu antic com
pany, el general del mateix nom, on trobà ava r i s 
participants dels seus secrets, i llavors va renovar 
les seves conferències posant-se al cap del moviment 
en què tantes esperances tenia posades el general 
Lacy, puix contava amb la major part de les tropes. 
I, per desgràcia, amb gran avenç fou assenyalada la 
data del 5 d'abril de l'any 1817 per a esclatar el 
moviment dels seus somnis, i tan gran fou la seva 
sorpresa en veure que no el seguien més que dues 
companyies del regiment de Tarragona, que foren 
les úniques que es presentaren a Caldes d'Estrac, 
puix dos traïdors que estaven en el secret, denuncia
ren el complot al general Castaños, que era llavors 
Capità general de Catalunya, malbaratant els seus 
propòsits. 

Lacy, que es dirigia al mas Milans, a les afores 
de Caldes d'Estrac, que era el lloc indicat per a 
portar a terme el moviment, es féu càrrec de la 
traïció, i foren inútils tots els esforços que féu per a 

enfrontar-se amb els seus perseguidors, que es com
posaven de dues companyies manades pel coronel 
Lasala, salvant-se el seu company de conspiració, 
el general Milans del Bosch, el qual pogué passar la 
frontera, però no el general Lacy, qui tingué la 
desgràcia d 'entrar en una masia a descansar, i fou 
denunciat pel propietari, caient presoner dels seus 
Perseguidors. 
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I així és com fou pres l'heroi de la guerra de la 
Independència, que tantes derrotes costà als francesos 
durant la invasió del 1808, per l'oficial del regiment 
d'Almansa, el qual, allargant-li l'espasa, s'expressà 
així: «No, mon general, em dispensarà de rebrela, 
puix en cap més mà estarà millor que en la vostra». 

Fou conduït a Barcelona i tancat al calabós de la 
Ciutadella, i jutjat per un consell de guerra que el 
condemnà a la pena de mort. 

Però foren tais els temors d'una commoció popu-

Mallorca. - El Castell de Bellver. 

lar, per alliberar-lo, si es complia la sentència, ja que 
la noble Catalunya professava un gran afecte envers 
el pres, com a propi fill, tanta fou la simpatia, car 
tothom estava intranquil per la sort de tan gran 
cabdill, que fou enviat a l'illa daurada de Mallorca, 
i això féu creure que era la commutació de la pena. i 
Lacy ho cregué així; aquesta maniobra fou la causa 
que ningú no impedís l'embarcament, el qual fou 
efectuat amb grans precaucions, complint-se la fatal 
sentència en els fossos del castell de Bellver, al cap 
de quatre dies, a la matinada del 5 de juliol del 1817, 
encarregant-se el sentenciat, amb molta serenitat 1 
fermesa, de pronunciar la veu de: «¡foc!» al piquet 
d'execució, demostrant en aquell moment el valor 
del qual tantes proves n'havia donat defensant la 
pàtria. Allí fou posada una làpida que diu: Aquí fué 
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Jusilado el Excmo. Sr. Teniente General D. Luis 
l.acy, el dia 5 de julio de I8IJ, a las 4 y 10 minutos 
de la mañana, víctima de su ardiente amor a la 
Libertad. La Patria recuerda con entusiasmo sus 
glorias militares y llora sus virtudes. Esta lápida es 
un pequeño tributo que ojrecen a su grata memoria 
los Milicianos Urbanos y Liberales de Palma. El 
dia 31 de març del 1820, les seves despulles van ésser 
dutes a la Ciutat Comtal. 

Acabarem dient que, fent-se càrrec de perpetuar 
la seva memòria, les Corts del 1820 li tributaren 
grans honors, i gravaren el seu nom en el Saló de 
sessions. 

ANTONI GRAUPERA. 

Senyera barrada 

BELLA senyera barrada 
jo et saludo amb el cor franc, 

per veure't alliberada 
jo donaria ma sang. 

Voldria veure't tothora 
amunt com sol resplendent, 
i fer-te hereua i senyora 
de tot l'ample firmament. 

I sortissis triomfanta 

al mig de cada combat, 

per cantar amb veu ressonanta 

el sant nom de llibertat. 

LL. POU I SOLÀ. 
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Rialla primaveral 

A RA somriu la natura 
i refilen els ocells, 

i veiem la floridura 
de roselles i clavells. 

I les flors més enciseres 
tenen caires virginals 
i dibuixen les cingleres 
de colors pr imaverals . 

S'ouen novelles rialles 
de pastores i pastors, 
l 'espetegar de les tralles 
i el sospirs de nous amors . 

I s 'escampen les ovelles 
del humils frèvols ramats, 
i sonoren les esquelles 
pels fondals i pels serrats. 

El pastor amb la ramada 
va seguint pel corriol 
escampant dolça tonada 
els sospirs del flaviol. 

Les ginesteres s'encenen 
pel bes del sol i el xaloc; 
i argelagues que pretenen 
d ' abrandar -ne semblant foc. 

O primavera a m b tres flós 
que n'ets d'alegra i de pura, 
plena de l lum i hermosura 
tan prest el jorn és déselos. 

L L . Pou i SOLÀ. 
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LES PETITES COSES 

DELS GRANS HOMES 

Un homenatge a 

Ignasi Iglésies, sense 

l homenatjat 

DEL gran dramaturg, d'aquest poeta anomenat 
«Poeta del Poble», Ambrosi Carrión, autor 

del pròleg del primer volum de l'Edició d'Obres 
Completes d'Ignasi Iglésies, n'ha dit: «Havent mort 
Guimerà, ja fa uns anys, i gairebé Rossinyol sense 
escriure, en desaparèixer del món dels vius la figura 
d'Ignasi Iglésies, molts van creure que s'havia clos 
un període de la vida del Teatre Català. Això, vist 
per un criteri simplista, no deixa de semblar cert». 
I després d'assenyalar que encara subsisteix el pitar-
risme en el nostre teatre, afegeix: «Així, doncs, és 
unacos* sumament difícil demostrar que amb Iglésies 
estanca una època teatral». 

Això, pel que respecta a la classe del dramaturg, 
que anava a perdurar, i perdura, després de des
aparegut. Després, referint-se a l'home, el presenta 
com un obrerista net. 

«Aquest sentit agut de l'obrerisme —diu Car
rión—.barrejat amb una amor fidelíssima a la terra 
' a la llengua, formen el seu caràcter polític». 

I l'home polític, que, segons diu l'autor de l'estudi 
Crític a què ens referim, «a moments se'l qualifica 
d anarquista», és el que ens interessa a nosaltres. 
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Perquè de l'home polític en tenim una facècia. Una 
facècia en la qual hom veu que el dramaturg, el 
poeta, fou vençut pel polític, encara que a desgrat 
del conjunt d'aquestes activitats tan divergents. Ignasi 
Iglésies professava la política a benefici del poble. 
Però sempre preferia el seu art a aquella. I malgrat 
això... 

Fou a La Bisbal, on, el 31 de desembre del 1911, 
s'organitzava un homenatge a figures tan rellevants 
del teatre com Guimerà i Rossinyol, i al musicògraf 
Morera. Ultra aquests, l'acte d'adhesió, que l'efectua
ven totes les entitats polítiques i recreatives de la 
capital del Baix Empordà, s'estenia també a Ignasi 
Iglésies. 

Aquest, per aquell temps, s'esdevenia ésser re
gidor, amb una tenencia d'alcaldia, al Consistori 
barceloní. Com és de suposar, el caire polític del 
dramaturg era essencialment obrerista. 

L'homenatge que es tributava a tais rellevants 
personalitats consistia a representar una obreta de 
Rossinyol, de Guimerà, una altra i la darrera d'Iglé-
sies, totes elles amb partitura musical de Morera. A 
l'acte hi assistien els homenatjats, que eren aplaudits 
xardorosament pel públic que atapeïa la sala on 
s'efectuà. Però hem dit «hi assistien els homenatjats», 
i cal que fem un aclariment: Iglésies no hi era. No hi 
era, perquè aquell mateix dia, al Consistori barceloní 
s'hi efectuava una votació originada pel radicalisme 
—millor direm, el lerrouxisme—amb els seus negocis 
de la calç i el guix, i a la qual no hi podia mancar 
cap regidor... 

Per primera vegada, la política, a Ignasi Iglésies 
no li permeté estar present a una mostra d'afecte que 
li tributava un bocí del seu poble! 

JOAQUIM GRAU LATORRE. 
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CATALANS NOTABLES 

Marian ZJayreda i ZJila 
\ la capital de La Garrotxa i el dia 14 d'octubre 

f~\ de l'any 1853, va néixer aquest cèlebre pintor i 
formidable novel·lista. 

Després d'haver estudiat el batxillerat a la seva 
ciutat nadiua, començà l'última guerra carlista i 
s'allistà voluntari als partidaris de don Carles, i 
firmà part, en els seus darrers temps, de l'Estat 
Major de Savalls. 

Acabada aquesta, i trobant-se sense carrera, per 
haver interromput els estudis a causa de la guerra, 
va dedicar-se amb gran entusiasme a la pintura. 

Fou deixeble, primerament, de l'Escola de Belles 
Arts de Barcelona, i degut als seus progressos, ansiós 
de majors coneixements, és traslladà a París per a 
perfeccionar-se en l'art del qual n'estava enamorat. 

Pintà grans composicions de caràcter històric, 
essent les més notables: El Rey Sisenando ante el 
Concilio IV de Toledo; Recaredo abjurando elarria-
nismo, i Cap d'Estopes. 

Es destacà en gran manera en l'estudi de la figura, 
però també va dedicar-se al paisatge. 

Els seus quadres més notables, a més dels esmen
tats, són: Solitud, Combregar a muntanya, Repòs, i 
altres que es troben als Museus de Barcelona, Girona 
• en col·leccions particulars. 

A vegades col·laborava amb el seu germà Joa
quim, i aleshores, ell s'encarregava de les figures i 
aquest pintava el paisatge; així va succeir en el 
quadre Las lavanderas. 

Però on Marian Vayreda sobresortí força, fou en 
•a literatura. Fundà a Olot, UOloti, setmanari en el 
lual va publicar una sèrie d'articles doctrinals de sa 
regionalisme, quesignavaamb el pseudònim A. B.C. 
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Com escrivia Marian Vayreda.—A l'exquisida amabilitat de la 
senyora Pilar Aulet, vídua de Marian Vayreda, devem de poder 
oferir aquesta bella mostra del caràcter de lletra de l'eminent 
escriptor, figura preeminent de les nostres lletres. Aquest frag
ment que reproduïm és un tros, autògraf, de la formidable 

novella «Sang Nova». 

Col·laborà amb treballs literaris en els periòdics 
Sang Nova, i en el Cu-Cut i La Renaixensa, de 
Barcelona, i altres. 

Publicà els llibres Records de la darrera carií" 
nada, Sang Nova, alguns capítols d'aquesta obra 

666 



foren premiats amb un premi extraordinari del 
Consistori, en els Jocs Florals de Barcelona. D'aquesta 
institució va ésser mantenedor, tenint que ésser 
llegit el seu magnífic discurs, per trobar-se ja el 
nostre biografiat nafrat per la malaltia que acabà 
amb la seva vida. 

Va morir a Olot, el dia 6 de febrer del 1903, 
mentre estava acabant la correcció de la seva darrera 
novel·la La Punyalada, que va ésser publicada com 
a obra pòstuma a La Ilustrado Catalana. 

MIQUEL FORTUNY. 

Nota del Maresme. 
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Les Danses Populars Catalanes: 

El Ballet i Corranda 

E L Ballet, a l'igual que el seu germà el Ball pla, 
no és res més que un nom genèric que serveix 

per a denominar el ball propi d'un poble. Aixi tin
drem que diem El Ballet de Sant Quirze, El Ballet 
de Sant Julià, El Ballet de Folgaroles; també, per no 
ésser menys, al final, s'hi acostuma a ballar una 
corranda, tal com en l'altre s'hi balla la rasa; en el 
ballet la corranda constitueix un ball diferent que se 
li ha afegit; tenim també en el poble de Sant Julià 
de Vilatorta, que en lloc de corranda se l'anomena 
llesta. Aquest havia estat bastant estès per totes les 
comarques; això no obstant, on s'ha conservat amb 
més puresa és a l'alta muntanya; per això també se'l 
troba amb el nom de Ballet de Muntanya. De cor
randes n'hi ha d'anomenades altes i baixes, aquestes 
últimes consisteixen senzillament a recórrer, dansant 
a salts, els carrers de la població en parelles o grups 
de balladors, agafats del braç, cantant o seguits de 
la música. Les altes, que són les que es ballen sem
pre al final del ballet, solen ballar-se en quadros de 
dues o de quatre parelles, i els balladors al final han 
d'aixecar les balladores en l'aire. 

El Ballet té tres parts, o sigui: passeig, el ballet 
pròpiament dit i la corranda al final. Comença la 
música i els balladors agafen la mà de la balladora i 
donen una volta a la plaça, durant la primera melo
dia; un cop acabada, donen un giravolt i queden en 
quadros de dues parelles; llavors toca la segona me
lodia o sigui el tres per vuit, que és el veritable 
ballet; ballador i balladora es posen de cara i comen
cen a dansar bo i fent un punt de jota, ella s'aparta i 
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ell la segueix, ell fuig i ella vol alcançar-Io; acabat 
aquest temps es fan un acatament i tornen a donar 
una volta a la plaça amb la tercera melodia, i un cop 
acabada tornen a quedar-se en quadros de dues pa
relles i repeteixen el ballet; llavors canvia la música 
que, de cerimoniosa i acompassada, es toca amb 
vivesa la quarta tonada, que és la de la corranda, 
fent uns moviments ràpids de dreta i esquerra i 
entrecreuant-se balladors i balladores sempre amb 
vivesa, seguint el ritme de la música; finalment, els 
quadros es converteixen en sardanes, la música es fa 
encara més viva i giravolten agafats elles a les espat
lles d'ells, i ells per sota els colzes d'elles, les quals 
al final de la música fan un salt aguantant-se per 
sobre les espatlles d'ells, mentre ells amb braç ner-
vut les sostenen tot el temps que llurs forces els per
meten; moltes vegades es produeix una veritable 
lluita entre balladors i músics, a veure qui podrà 
més, si ells aguantant les balladores o els músics 
aguantant la nota final d'una sola bufada o alenada. 

Aquesta dansa causaria un efecte molt gran en 
els que tinguessin la sort de poder veure-la en tot el 
seu esplendor i puresa, tant, que no solament als 
nacionals, sinó als estrangers i tot, els causaria viva 
admiració; vegeu, sinó, com en parla el P. Jaume 
Vanieri, de Béziers, en el seu poema Proedium Rus-
ticum (1750, traduït per en Jean Le Fol i publicat en 
el periòdic Al Galliner l'any 1883); diu així: 

«De primer, en gran renglera i dant-se les mans, 
passegen una estona i tornen els dansants 
cap al mig de la plaça, tot fent-ne gran rodona. 
S'omplen les finestres; el poble s'apilona; 
tot balla: peus i mans; graciosos moviments, 
que no podria seguir l'acord dels instruments. 
Ja corren fent rodona, a l'ombra, posant-se 
a esquerra, a dreta anant i desagafant-se. 
Rompuda la cadena, s'eviten, es segueixen, 
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i, amb ràpid giravolt, es topen cara a cara. 
Tot d'una, a un senyal donat, el ballador s'empara 
de la seva parella i l'alça amb braç nervut 
i amb grans aplaudiments la rep la multitud». 

Aquesta bella i justa descripció del Ballet i Cor
randa, feta per un estranger, és el millor elogi que 
es pot fer de la nostra dansa popular. 

Com a final us faré conèixer la lletra de les cor
randes que el nostre poble sol posar a la música 
i que són de procedència de la musa popular: 

Si voleu ballar corrandes 
aneu-hi a Malanyeu: 
a cal Frare i a l'Anglada 
i al Lloma les trobareu. 

Si voleu ballar corrandes 
aneu-hi a Malanyeu: 
les ballareu a les fosques 
les ballareu com voldreu. 

Corrandes en són corrandes 
i cançons en són cançons; 
donzella que vol ballar-les 
n'ha de portar-ne calçons. 

J. VENTURA. LLATES. 
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Entreteniments Instructius 

LOGOGRIF NUMÈRIC 

123456789 Riu català. 
93596128 Poble català. 
7854658 Després de la se-
485465 Ofici. [ga. 

73558 Prenda de vestir. 
4858 Arc català. 
765 Poble català. 
28 Nota musical. 
3 Vocal. 

ENDEVINALLA 

Sense cap duen barret, 
tenen cama i no caminen, 
uns són bons, altres no ho són, 
i prou sovint amoïnen. 

AMBIDEXTRE 

12 3 4 5 Planta. 
5 4 3 2 1 A la platja. 

R O M B E 

Substituir els punts per lletres de 
manera que vertical i horitzontal 
ment es llegeixi: consonant, al: 
cellers, animal, vaixell, capital eu 

ropea, adverbi i vocal. 

T A R J A 

V Í C T O R R U F A 

Alinyà 

Combinar degudament aquestes 
lletres de manera que es llegeixi el 
nom d'una obra pictòrica cèlebre 
i el cognom del seu autor (català1. 

Solucions als "Entreteniments Instructius 
publicats al núm. 66 

Rombe: C, ala, anada, clavell, Adela, ala, l. 
Xarada: Carretó. 
Vaga de vocals: A la desgràcia i a la pena 

els bons amics es coneixen. 
Tarja: La nostra verema, Carrión, Morera. 
Fuga de consonants: Arbre vell i trasplantat 

primer mort que no arrelat. 
Logogrif numèric: Elefant. 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CENSURA. 
19290 — i n . ALTÍS. - BAKCÏLOKA. 
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