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El Guarda~far de Colón

S'havía de proveir la plaça de torrer del Far de Colón
(Aspinwal) car el qui l'habitava desaparegué soptada-
ment envoltat de misteri. Les onades l'havien arrebas
sat de la roca on el far s'aixecava, o ell,voluntariament,
volgué cercar al fons del mar el repós definitiu, però lo
cert es que no's trobíi ni rastre del infortunat guardia.
El c^irrec restava vacant i era menester proveir -lo com
més aviat millor, car la navegació era per aquells in-
drets molt perillosa i no es podía exposar el sens nom-
bre de vaixells que fan la carrera entre New-York i
Panama als esculls que tan abunden en la badía de Li-
món. A les nits, per a orientar-se en mig la boira den-
síssima d'aquelles aigues calentades pel sol tropical, no
hi havia més guía que'l far de Colón, i per això el Còn-
sol dels Estats Units a Panam^t, encarregat de proveir
la plaça, s'esforçava per a trobar, en l'espai enguniós
de dotze hores, qui pogués desempenyar-la per a que
no deixés de lluir aquell vespre la artificial estrella,
consol i salvació del navegant. No era possible elegir al
primer qu'es presentés. Era menester un home de gran
resistencia física i de fermesa moral inquebrantable,
coneixedor de la trascendencia dels seus deures. Lo
pitjor era que no es presentava ningú, ni bò ni dolent,
que volgués substituir al desaparescut. La plaça no te-
nía copdiciosos, perquè ningú ignora que entre ésser

torrer i estar près hi ha una gran semblança. El guar-
da -far de Colón no podía abandonar la roca més que
els diumenges. Tots els matíns tocava allí una barqueta
que duia al guardia les provisions per a'l dia i aqueix
era l'únic contacte del torrer amb la societat. Durant el
jorn era precís cuidar de les banderes que senyalaven
les variacioiis atmosfèriques. En la nit s'havía d'encen-
drer la llum del far i vetllar -la, pujant quatre cents
graons que eren quatrecentes espines. ¿Com havien de
abundar els qui solicitessen de Mr. Issaac Falcom-
bridge, el cònsol nortamerica, un lloc de tan penós tre-
ball, de tan gran responsabilitat i de servei tan mo-
nóton

Per això fou tan esclatant la seva alegría quan se li
presenti un candidat.

Era un home de edat avençada, podser de setanta
anys, però que és conservaba .'igil i fresc, amb totes les
apariencies d'antic soldat. Els cabells eren blancs i sa
faç bronzejada de criollo contrastava violentament amb
el blau intens dels ulls.

La primera impresió del Cònsol fou satisfactoria.
—¿D'a on sou, vos?
—Soc polac
— ¿On heu treballat derrerament-
—En molts indrets.
—Un guarda -far deu ésser més estable en les seves

ocupacions.
—No desitjo més que trovar un lloc en el qual perma-

nexer mentres visca.
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— Teniu documents que acreditin la vostra honra-
desa?

El vell tragué de la butxaca uns papers i un drap de
seda arrugat i descolorit, un pedaç, sens dupte, de una
bandera.—Aqueixos son els meus títols—digué amb
orgull.—Vaig rebre aquesta creu el 1830; aquesta altre
en la guerra carlista d'Espanya; aquesta en la legió
francesa; aquesta a Hongría... També m'he hatut en
els Estats Units pel Nort contra el Sur; però allí no do-
nen creus.

El cònsol començà a llegir els papers.
—Skavinski...; ¿Es el vostre nom?... «Dues banderes

preses al enemic en una carga a la baioneta »... Veig
que heu sigut un bon soldat.

—I seré un bon torrer, senyor.
—¿Sabéu que és precís pujar i baixar molts cops al dia

la escala del far? ¿Resistirán vostres carnes aqueix tre-
ball?

—He creuat a peu les planes immenses entre l'Est i
California.

—¿Conexèu el servei marítim?
—He estat tres anys tripulant de un ballener.
—Vaja, que heu fet de tot, i això és precisament lo

que em desagrada; la inestabilitat vostra.
—¿Per qué?...Tal vegada sía la meva planeta, la causa

d'això.
—Tinc por que siguèu massa vell per aquest nou ofici.
—¡A', senyor! —esclamü el míser amb fonda emoció

que alterava sa veu —He sofert molt; he passat per si-
tuacions terribles, i aquest c'trrec comblaría totes mes
aspiracions. Soc vell i me és menester trobar quelcom
definitiu. ¡Sería tan ditxós si pogués dir-me a mí meteix:
Aquí podrás quedar-te; has arribat a port! Això no de-
pend més que de vos, senyor Cònsol. ¡Crec que'1 tro

-bar-me aquí en aquest moment es lo únic que podré
agrair-li a la fortuna! Si se'm nega aquest últim refugi,
estic perdut. Soc un home de bé, i estic ja rendit de
aquest pelegrinatge pel mon.....

Els ulls del vell suplicaven amb tanta amargura i re-
velaven tal aflicció els seus sanglots, que el Cònsol,
fondament commós, li digué:

—Bé, home, bé... Quedèu admès com a guarda del
Far de Colón.

El rostre del pobre s' il'luminàt per una inefable joia.
— Mercès, senyor, mercès.
—^Podèu anar avui meteix al far?
—Si, senyor.
—Arreveurer, doncs; però no olvidèu que la més lleu

falta en el servei significa la pèrdua immediata i defini-
tiva del empleu.

—Ho sé.
La nit estava en calma; el reculliment de la natura-

lesa era absolut, tranquil el seu sòn. Una boirina trans-
parent, com vel de nuvia, flotava en l'espai. El flux feia
pujar les aigues, i el mar pantejava dolçament.

Skavinski, abocat al balcó que envoltava la llanterna,
semblava un punt negre. Tractà de concentrar els seus
pensaments; però el seu esperit, contorbat per la realit-
zació d'aquell ensomni de pau, no obeía a la voluntat.
Havía sigut com una bestia empaitada per tothom i li
havía arribat l'hora de la pau, el sòn dolç per a la seva

anima rendida de incertitut. Li era plaent recordar,
desde aquella roca solitaria, les aventures i les des-
ditxes de sa vida borrascosa.

Perque els canvis de que ha vía parlat a Falcombridge
no eren sinò una mínima part de sa historia. Dirías que
la desventura d'una maledicció 1'havía perseguit sem-
pre... Bon punt aixecava la tenda i encenía la llar, el
torb de l'infortuni s'en enduia la tenda i escava el caliu.

Desde aquell lloc encimbellat de la torre colombiana
parexía -li contemplar tota sa vida. Ha vía acampat en
totes les parts del món. Havía sigut miner a Australia,
havía buscat diamants al Sur d' Africa i havía estat a
la India. ¡Quants, amb menys treball que ell, amb
menys fc i amb menys previsió, havien triomfat on ell
sucumbía! Creà una granja a California, i l'aixut el va
arruinar. Intenti comerciar amb les tribus del interior
del Brasil, i els seus barcos, carregats, naufragaren en
l'Amaçones. Sens armes i gairebé sense roba, visqué
moltes setmanes en els boscos, alimentant -se amb els
fruits selvatges i exposat cada moment a ésser escomès
per les feres. Va instalar una forja a Arkansas, i tot ho
perdé en un incendi que destruí la població. En les mun-
tanyes roqueres fou presoner dels indis i per miracle se
salvà de la mort. Tingué a la Habana una fábrica de
tabac i el seu soci va despullar -lo de tot mentre ell
agonitzava de la febre groga.

A la fi arriv^i a Colón, on ell creia que havíen d'aca-
bar les seves miseries. ;Qui podría ferir lo en aquell illot
apartat del món? En realitat, els homes, no li havíen
fet molt dany; però la Naturalesa sí. Els quatre ele-
ments devíen haver fet pacte en contra d'ell però no
l'havíen pogut abatrer i el pobre home, que havía afron-
tat tantes vegades la mort i conegut totes les llatzeríes
de la terra, conservaba en l'ànima delicadeses i inge-
nuitats d'infant.

Una oroneta, la neu d'una muntanya, una música me-
langiosa, tot li recordava la llunyana patria i encenía
en el seu cor el desig de un reconet sossegat i definitiu.

L'havía ¡per fi! trobat i es resistía a creurer en sem-
blant benhaurança.

Volaren les hores sens que ell les sentís. Pareixía -li
que per primer cop s'abocava al mar. La llanterna del
far destriava les ombres de la nit amb triangle resplan-
dent de llum, i els ulls del vell arrivaven més enlla de
lo que el far il*luminava, i es perdien en la obscuritat
profonda i misteriosa de l'horitzó.

Les ones, cada cop més altes i més braus, s'estrella-
ven contra la basamenta de la torra, i la llum del far
arrencava a les crestes d'escuma espurnes d'argent.

El mar tornava udol el seu murmuri suau i En Ska-
vinski, en els accents del monstre hi percebía estrèpit de
canons, murmulls de selva, alenar de multituts. S'alçà
el vent, desfeu la boira i del fons del horitzó sorgiren
atapaíts nuvols, que amagaven per complert la lluna i
ho amenaçaven tot amb la feresa de la tempestat.....

Esclatà al fi... Al lluny aparegué una llum verda, la
d'alguna llanterna que en l'extrem de un pal senyalava
un vaixell en perill.

El guarda-far baixi a son niu, desde el qual apenes
sentía, a travers dels murs groixuts, els bruels de les
onades. ¡Millor se percebía el tic-tac del rellotge! I el
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vell dormí, en aquella nit de tempesta i en aquell illot
solitari, el primer sòn tranquil de sa vida.

II

Passaven hores, dies i setmanes. El far era per a
Skavinski com una tomba. Els marins asseguren que, a
voltes, en la nit, pujen del mar veus qu'els criden pels
seus noms. Quan s'arriva a vell tal vegada se sentin
veus semblants que pujen de un mon més profond i mis-
teriós que'1 mar.

Res tan monóton com la vida en la torra de un far.
Si un jove prova de fer aquest servei, l'abandona tot
just començat. Per ço els torrers son generalment per-
sones d'edat avençada, homes tristos, recullits en sos
propis pensaments. Si deixen la professió per a tornar
a la vida ordinaria, van com atontats, com si despertes

-sen de un llarg i penós sòn. Entre el cel i el mar, l'ànima
del home es perd aixafada entre dos infinits. El treball
maquinal del ofici, casi autom<<tic, no el treu de les pro-
fundes meditacions o del gris ensonyament en que es
capbuça el seu esperit. Els dies se succeeixen sempre
iguals, talment com passen per entre els dits del devot
els grans del rosari. beneít.

I, no obstant, Skavinski era feliç com no ho havía
sigut mai.

S'aixecava amb l'auba, esmorsava i feia neteja dels
cristalls de la llanterna. Després, de colzes al balcó de la
torra, passejava els ulls per la immensitat del mar, sens
cansar-se mai del constant espectacle. Mirava les ales
blanques dels navilis, la fumerola dels vapors;... per
l'altre costat, el port de Colón, que amb els pals dels
vaixells semblava un bosc sense fulles. Més enllli, els
ulls del solitari percebíen les cases clares, les torres
destacant -se de la diafanitat del cel, els homes com for-
migues errants pels carrers polsosos.

A les sis de la tarde el traut del port acabava. Les
gavines s'abscondíen en els penyals clivellats, i les ones
meteixes pareixíen calmar-se i descançar de la jorna-
da. Demunt la terra, demunt del mar i demunt la me-
teixa torre del far s'extenía la pau com una ombra ben

-factora. En tal moment apoderava's del vell una dolça
melangia, fruía les delicies d'aquell repós pcl qual tant
havía sospirat, i el pensament de que duraría per sem-
pre més el comblava de satisfacció. ¿Qué més podía de-
sitjar? Skavinski confiava en sí meted. Si els homes
construeixen assils per a inv'Llits— pensava, —¿per què
Deu no ha de bastir-los per a aquells que no ampara la
societat?

Cada jorn s'avenía més i millor amb aquella vida, i
totes ses amors se concentraven en aquella torra, en
aquell far, en aquells llits de arena, en aquella soletat
i en aquelles gavines blanques que amb ell la compar-
tíen. Aquelles aus, agraídes per les engrunes del men-
jar, el seguíen en els seus passeigs al entorn del far, i
Skavinski pareixía entre elles un pastor en mig de son
remat.

Al mig-dia, quan l'atmòsfera era clara, veia l'istme
de luxuriant verdor. Aquella vegetació esplcndida pa-
reixía -li un jardí. Els cocoters i els platans formaven
gegantins rams, que l'aire gronxava... Entre Colón i

Panam;i s'extenía un bosc immens. Ajudat péls binoclesi
de mar, el vell distingía entre'1 ramatge legions de si-
mis i bandades d' aucells policromats que s'aixecaven
per demunt dels <<rbres com movible arc de Sant Martí.

¡Quants records tr tgics evocaba aquell bosc en la
memoria de Skavinski, que ara el contemplava serena-
ment! ¡Que bé coneixía ell els perills abscondits devall
tanta bellesa: ¡Quantes voltes despert<< en un ensurt pél
udol del jaguar; quantes se espantaren els seus ulls al
veure_ entortolligades com lianes als arbres temibles
serpents; quantes vegè sorgir de les apacibles aigues
de un llac ferotges cocodrills! T devall de cada fulla,
verinoses aranyes gegantesques, i en totes bandes nu-
vols de mosquits metzinosos i insaciables. ¡Com havía
sofert en el sí d'aquells esplendors sinistres que ara
contemplava somrient desde lo alt de sa torra, inacces-
sible per a els homes i per les feres!

Els diumenges deixava l'illot algunes hores. Es ves-
tía son trajo blau amb botons platejats i al pit hi pen-
java totes les creus ¡ cintes conquerits en sa vida mili-
tar. Redreçava amb orgull la blanca testa quan al eixir
de missa oía dir:

—El torrer déu ser un valent, i no es heretge.
Quan acabava la missa se'n tornava a son far, satisfet

de que la societat i el continent no tinguéssen ja per ell
cap atractiu. Completava el seu descans dominical amb
la lectura del periódic de Colón i de algún nombre del
«New York Herald», present del Cònsol. ¡Amb quina
fretura cercava noticies de sa vella patria! Aquell cor
isolat en una roca, bategava sempre d'entusiasme al
record del país natal. Qualques vegadas parlava una
estona amb el patró de la barca que li duia tots els ma-
tins ses provisions de boca.

Al cap d'algun temps feu major son aillament. Ni
anava a terra els diumenges, ni llegía periòdics, ni con-
versava amb en Joan, el patró. Passaven setmanes en-
teres sens donar de sa existencia altra senyal que la
llum que totes les nits, indefectiblement, apareixía en
l'alt de la torra, signant al navegant un camí segur. El
món havía desaparegut per a En Skavinski. No era que
s'hagués accentuat el seu enyorament. Estava més re-
signat que mai i fet a la idea de que en aquell recó devía
esperar la mort. Tornava's més místic cada dia, més
fervorós creient. Sos ull teníen la expresió candorosa
de la primera infancia, i sovint quedava's en èxtasi mi-
rant al horitzó. A cada moment perdía algom de sa per-
sonalitat baix la pressió de l'infinit del cel i de l'infinit del
mar que per tots indrets el rodejaven. Complavía's en
aquell immens misteri de la Naturalesa, i son esperit se
envolcallava amb ell, com suavíssim mantell de plomes,
encantat d'aquella inconsciencia que participava de les
dolçors del somni i de la conçoladora manumisió de la
mort.....

III

Però arrivà l'hora de despertar.
Un matí, quan Skavinski baixà de la torre per a re-

cullir les provisions que'1 bot li havía deixat, trov t entre
elles un paquet. Duia el seu nom amb lletres grosses...
Obrí el paquet, frisós, i trovài uns llibres. N'agafi un,
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llegí la portada i ses mans tremolaren de emoció i s'en-
terboliren els seus ulls... ¿Somniava? Era un llibre po-
lac. Que volia dir aquell present? ¿Qui li enviava aquell
llibre?

No Es recordava de que, rescent instalat al far, havía
llegit en l'Herald que s'estava constituint a New-York
una Societat de polacs i que ell havia remés la mei-
tat del seu sou. La societat li feia merccs d' aquells
llibres.

Skavinski restava sorprès. Llibres polars a Colón! ¡en
aquell far! ¡en aquella soletat! Ço
era extraordinari, miraculós! Se
assegué un moment, tancit els
ulls, segur de que al tornar a
obrir -los tot alló que parexía un
somni hauría desaparegut... Però
no, el paquet era allí, i devant dels
seus ulls el llibre overt, il'luminat
pel sol.Ofegant el respir fullegi el
volum: eren versos. Un llibre de
En Miciciewicz, el primer pota
polac, un dels més grans del se-
gle, i algunes de les quals compo-
sicions havía llegit a París el po-
bre vell.

En ses aventures d' Amí rica,
Skaviski havía trobat molts com-
patriotes, però no havía topat
mai amb un llibre en polac. Alçti
el primer full amb certa temença.
Semblava-li que en el seu reconet
solitari anava a ocorrer quelcom
d'escepcional.

Tot estava en calma i silenci.
Les campanes de Colón anun-

ciaren les cinq de la tarde. Ni un
nuvol entelava el cel. Tan sois
les gavines ratllaven son blau pu-
ríssim. L'occeii pareixía adormit.
Les ones s'aplanaven blanament
demunt l'arena de la platja. La
propera ciutat descançava. Hi ha-
vía en tot çò, que s' avenía tant
bé amb 1' estat d' lnima del vell,
quelcom de solemne i de misteriós.

Sa veu tremolosa vibri en a-
quell silenci imponent, llegint
amb grave entonació, com per a
millor enterar-se:

«Tu ets tota ma vida. ¡O' terra
meva de Lituania!

¿Qui apreciara millor que el que
est111uny de tu, ta corprenedora
bellesa, tal com jo l'he somniada
avui en impetusoa fretura de sim-
patía i d'amor?...»

La veu d'En Skavinski s'afeblí.
Les lletres ballaven devant de
sos ulls. Un sospir profunde se
escapi de son pit enguniat. Son
cor saltava i la gola es contreia

convulsivament. Logrhi asserenar-se i seguí llegint:
«He girat vers tu els meus ulls desolats, ma santa

patria, i fortificat per ta imatge adreço el meu pas se
gur vers ton sòl beneít. ¡Jlercès, Deu meu, per eixa no-
va força que en mi desperta el record del nadiu terrer!»

A despit d'ell les lllgrimes entelaren els ulls del ve-
llet i no pogué resistir més temps la emoció violenta que
s'ensenyoría d'ell. S'ajegué sanglotant demunt l'arena
i es confongueren sos argentats cabells amb la blancor
de l'escuma.
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¡No havía vist sa terra desde feia quaranta anys,
¡ en feia molts que ni tan sols n'havía sentit parlar, i
aquells dolços i punyents records anaven a cercar-lo a
un altre mon, al travers dels mars que'l separaven de
ella! No plorava de tristesa, no, ni sots el llagell de una
desgracia sinó de sobtada i immensa tendresa que ama-
rava tot son ésser i fonía tot lo que'1 circundava. En
muda oració suplicava a la patria que'1 perdonés per
haver-se arrelat en aquell penyal solitari, per el qual
l'havía oblidada. El record es despertava al conjur de
aquell poeta i enlairava son esperit, inflamant-li d'ale-
gría el cor.

Passaven les hores i En Skavinski romanía immòvil.
Les gavines voleiaven entorn d'ell i es queixaven de
que les tingués en oblit, astorades podser per la per-
llongada quietut del vell. Era l'hora del repós. Ses ami-
gues acaric ¡avant-li els blancs cabells i En Skavinski
s'aixec<I, teu present de totes ses provisions d'aquell día
a les inquietes gavines i torni a son llibre.

El sol besava ja el jardins i el bosc de Panam^t, per a
ocultar-se darrera d'ells, en l'altre mar; però encar hi
havía llum al atLintic. El vell seguí ileg int:

«Transporta la meva hn ¡ma apassionada vers aquells
monts encinglerats, vers aquelles planuries esmerag-
dines.»

La obscuretat cobrí les lletres. Skavinski apoi,'I la
testa en una roca i fermi els ulls, i la seva ànima apas-
sionada volt camí de les esmeragdines planuries del
poeta. Vegé el cel dolç de son país, les regions encan-
tades de la patria. La remor dels pins vibri en els seus
oits, les fonts del bosc murmuraven tendrament en son
costat. Creia veure cada un dels recons de la terra be-
neída, i cada un evocaba en ell un record: els camps,
els trbres i els pobles. Sí ¡recordava, es recordava de
tot amb delectança!

Vingué la nit amb ses negrors. La llanterna del far
ha vía de fendir amb sos raigs les ombres del mar; però
el guardià era molt lluny de allí, en sa vileta polaca,
amanyagada per la poesía i per l'infortuni. Caiguda la
testa, Skavinski somniava, desfilant enfront d'ell les
imatges volgudes. No veia la casa on nasqué perqué la
guerra la havía destruit avans de sa partida. No veia
als seus pares, perquè havien mort quan ell era nin.
Però la vileta restava com cluan ell hi vivía, les cases en
renglera amb ses finestres il , luminades per la flama de
la llar, el molí, els dos estanys, tot, fins el lladruc clels
gossos vigilants dins la negror.

Recordava, com si fos aquella, una nit en que va es-
tar de guardia en el seu poble. Pareixía -li sentir demunt
son còs l'uniforme del hul<In. Escoltava com aleshores
el cant i les dances i les rialles de la taverna. Percebía
el ressó de ses propies sabates, quan per cambiar de
postura descavalcava... Passaven les hores, i en el seu
somni de records,com en la realitat, la boira espessa cu-
bría el camp i els camins... Passaven més hores i ola el
cant matinal dels ocells. La nit era fresca i tranquila,
com les nits de Polonia. La remor dels pinars simulava
la remor del mar... Una resplandor molt viva sorgí per
l'Est, esqueixant la boira. Els galls començaren a con-
certar ses veus al travers de les tanques de fusta dels
corrals. Les cigonyes batíen les ales amunt, amunt.....

El soldat es desentumía expolsant-se la sòn i el fret. L
havíen dit que el jorn vinent hi hauría batalla i en les
venes li bullía la sang jovençana...

La resplendor que venía de sol-ixent esvaí per com
-plert les ombres: les cases, els arbres i el molí repren-

gueren ses formes propies, i tot somreia devall la be-
nedicció del ròu en la terra amarada, en la patria única
i immortal...

De sobte, una veu enérgica se dirigí a en Skavinski:
—Què feu aquí? ¡Aixequeu-vos! ¿que us ha succeit?
El vell obrí els ulls astorat i mira al home que li par-

lava. El seu somni acabava en la realitat; es desvanei-
xía, i devant d'en Skavinski estaba el patró Joan, son
únic vincle amb el mon.

—Què ha passat? ¿Esteu malalt?
—No.
—No heu encès la llanterna i quedèu destituit. Un

barco acaba de esberlar -se contra les roques. Donèu
mercès de que ningú hagi mort doncs foreu processat.
Veniu amb mí... Lo demés us ho dir,'In al Consulat.

El vell s'esgrogueí. Era cert, no s'havía recordat de
encendrer la llanterna del far.

Alguns jorns després, Skavinski es trobava demunt
la cuberta d'un vaixell que anava de Colón a New-York.
Havía perdut també son lloc de guarda -far. Altra ve-
gada s'obríen enfront d'ell eis camins desconeguts.
Altra vegada era joguina del vent aquella pobra fulla
seca, ignorant qual sería la terra en que havía de po-
drir-se.

El vell havía decaigut molt en aquells dies de sa úl-
tima dissort. Anava més corvat; però els seus ulls blaus
brillaven més que mai, perquè duia amb ell, sobre el
pit, el llibre de Míckiewicz... De tan en tan l'apretava
amorosament, com si tingués por de que al perdre'l per-
dría lo únic que li quedava en mig de tanta ruína: el
record de la Patria.....

ENRIC SIENKIE \i cz

lmpresions de la vida

Arriv<Irem a la casa, una casa petiteta, alberg de
miseriosos, de les afores de la ciutat.

Devant de la casa hi ha un hort molt ben cuidat: allí
vaig detenir -me entant qu'ell entrava a visitar la ma-
lalta. Pél camí m'havía dit ell que era una pobra que
estava prop del deslliurament i que necessitava dels
auxilis facultatius. Amb tota 1'^Inima la vaig compa-
deixer sense que'm sigué. coneguda.

Vaig asseure-m'hi, donant la espatlla a altres tuguris
que per allí hi havia, em posí a resar molt fervoro-
sament per la desconhortada.

Mirava al horitzò, sempre fixa la mirada en un troç
de cel, com si fos alba, sola i únicament, la divinitat que
jo implorava.

Al lluny se veia la roda d'un molí de vent, i com si
aixó tingués quelcom de particular jo quedava distreta
contemplant-me'l.

Torno a resar i sempre esguardo al meteix lloc. Jo
meteixa m'invento la oració, dictada pels impulsos del
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JOSEP CLARÁ

ga estona.
A la porta de la cabana apareix el doctor i una dòna.

Ell dóna disposicions: diu que tornar,t a última hora i
portar't els instruments per a operar-la si encare no ha
donat a llum.

Ens entornem tristos; al atravessar un carrer obert,
encare per edilicar, vé una alenada d'aire tebi, impreg-
nat de tarongina. Quina delicia de perfum!

A la nit, després de sopar, ell agafa l'instrumental i
fa preparatius com el qui est<< propens a haver de pas

-sar gran part de la nit fòra de casa. Pren la clau i diu
que no l'esperem.

—Vols que vingui amb tu?
Em mira: veig en els seus ulls el desig de que l'acom-

panyi; insinúa una dcbil protesta:
—I qué fers allà en aquestes hores? No podràs restar

a l'hort, com aquesta tarde, i la casa no té mes que dues
habitacions: la cuina i el dormitori de tota aquella fa-
milia. Si tinc d'operar sentirás fins un sospir.-

MM'extremeixo d'horror, però penso que ha d'atraves-
sar un troç de despollat; que pot-ser estigui fòra fins a
molt tard, i tornar sol per aquells camíns.....

—Sí, sí; vindré amb tu; m'asseuré en un reconet de
la cuina; em taparé els oids, tancaré'ls ulls i resaré,
resaré sense treva, sense que rè me'n distrega.

En aquelles hores i en aquells llocs els nostres passos
ressonen, i en la caseta ja ens senten una estona avans
d'arrivar. Una persona apareix a la porta; al entrar a
l'hort ve cap a nosaltres; avans de fer-li cap pregunta
ella ens parla:

Amb les disposicions del Doctor la dòna havía do-
nat a llum com de miracle. L'infant mort, naturalment.

jo vaig respirar amb satisfacciò, com si de sobre
m'haguéssin tret un pes enorme. I no era tot caritat;
en el fons hi havía un gran egoisme. Quin goig tornar
desseguida a casa!

Eli entri a la habitaciò de la pacienta i jo el vaig se-
guir (a casa dels pobres no s'hi va amb cumpliments,
un deixa guiar-se pél sentiment).

La malalta i jo varem reconeixe'ns desseguida i ella,
somrient -me amablement, me digué:

—La senyora!.....
Sí que la coneixia an ella i an ell; lo que no sabía era

que fossin casats.
Tots dos venien a casa a demanar almoina, cada un

pel seu cantó, i cada un portava una criatura en braços
i una altre de la ma.

Ell venía més sovint; veia que jo sentía simpatía ptl
mes petit i l'explotava.

Quíns capricis te la naturalesa! Essent el pare horri-
ble de lleig l'infant era preciós, i s'assemblaven ex-
traordinariament!

El Doctor s'apropa a la malalta i, donant-li petits
cops afectuosos demunt la espatlla, li diu:

— Quants van amb aquest, mestressa?
—Onze—respón ella, somrient dolçament i mostrant

els vestigis d'una dentadura.-
-Are prou; no hi tornéu que us pot costar la vida.
Torna ella a somriurer dolçament. (Aquesta dòna no

es un temperament; va neixer per a mare i la natura-
lesa fou pròdiga amb ella).

Estem uns moments en conversació, contents d'ha-
ver sortit tan bé d'aquell tr`inzit. Els esposos ens con-
ten els detalls del cas; ens despedim...

El camí, a la tornada, no és tan trist, la nostra anima-
da conversació apaga l'eco dels nostres passos. Sentim
encare el perfum de tarongina. Quina delicia de perfum!

Feia molt temps que no'ls havía tornat a veurer, ni
a ell ni a ella i en veritat tinc de dir que no'ls trobava
faltar.

Dies passats m'avisaren que una dòna desitjava par-
lar-me; vaig sortir i em vaig trobar amb la mísera de
aquella nit, solament que ja no tenía l'aspecte d'abandó
que tenen les dònes que capten: anava molt neta i ben
arreglada i portava una nena de pocs mesos en braços.
Una delicia de criatura!

Després de saludar-la afablement, li vaig dir:
—No van a demanar caritat, are?
—No senyora; a la meya filla gran li feia molta ver-

gonya i no callà fins que'ns posàrem a trevallar. El
meu home és paleta i jo rentadora.

— Quants anys té la seva filla, la gran,
— Dotze—contesti ella amb la major naturalitat.
—Deu meu, quins magnífics dotze anys!
La felicito i aprofito la ocasiò per a fer-li un sermo-

net apropósit dels deures que té una mare. M'escolta
distreta: lo que li interessa es l'obgecte de la visita:—el
sòu que guanyen es molt petit; ella va a veurer alguna
senyora coneguda, que la auxilia, i la nena que porta
als braços la cría amb biberón, i la llet es tan cara!

—Però, es de vosté aquesta nena?—pregunto sorpresa.
—Si, senyora. Es recorda de l'altre vegada que vaig

estar tan mala? Doncs, are va anar perfectament; es-
tava sola, completament sola; el meu marit havia anat
a trevallar; quan va tornar ja estava llesta... Ni sis-
quera vaig fer llit. Tinc tanta feina! Al cap de tres dies
ja anava a portar la roba i are estic bé, perfectament bé.

Somrigué, i aquell somriurer, en la seva cara, sem-
blava una flor en una planta marcida.

Vaig auxiliar-la i ens despedírem. Al veurer-la allu-
nyar-se, aixerreída de cos, neta de roba i amb la filleta
en braços, que era blanca i rossa com un querubí, vaig
restar pensant:

—Deu meu, la vida té lleis que sempre desconeixerem!

FL ORDENEU.

meu cor, però so-
vint queda in-
terrompuda: la
vista em va del
troç de cel al
hort que tinc al
devant. Que ben
cultivat! i que
polit! I-Ii ha una
filera d'olles de
totstamanys sos-
tenint unes so-
perves clavelli-
nes: les miro i
m'hi delecto, i ai

-xi passo una llar-
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POETES FRAnCESOS

De SULLY PRUDHOM\IE

La nit, molt més que'l dia clar,
ha fet que's tanquin ulls sens nombre;
tots els estels brillen encar
i els ulls, no obstant, s' han omplert d' ombra

JI regaria

Si vos sabèssiu com un plora
de viure sol i sense llar,
pél bell devant de una demora

jo us veuría passar.

Còm eixamora, si ho sabíen,
l'ànima trista un pur esguard!
Vers ma finestra esguardaríen

com si fos al etzar.

I si sabèu com aconhorta
un altre cor a un cor sofrent
us asseuríeu a ma porta

germanívolament.

I que jo us am si encar sabíeu,
i sobre-tot, de qual faisó,
pod-ser vos meteixa entraríeu,

senzillament, fins on só.

La costum

Es la costum una estrangera
que pren el lloc a la raó;
es una vella mainadera
que se'ns instala a la maisó.

Ella es humil, fidel, discreta
i sab molt bé tots els recons;
d'ella tan sols está distreta,
no de ses mes obligacions.

Del nostre pas és guiadora;
coneix molt bé nostre camí;
a on anem jamai ignora
i ens va dient, baix: «Per aquí».

Té per nosaltres la constancia
d'un gest segur, sempre semblant;
es el seu ull la vigilancia
i el llavi seu es enervant.

Ai, l'imprudent qui s'abandona
al seu domeny, massa fiat!
Es una vella monotona
qui adorm la jove llivertat.

I tots aquells que amb faç obscura
ha anat fent seus pausadament,
homes serán per la figura,
coses seran pel moviment.

Els ulls

Negres o blaus, bells i estimats,
quants i quants ulls l'aurora obría!
Mes are dormen sepultats
i encare el sol ix cada dia.

O' els ulls sens vida i sens esguard!
Nies no, mes no, qu'és impossible;
ells s'han tombat vers qualque part
per a nosaltres invisible.

I, com els astres resplandents,
sovint ens deixen, quan se clouen;
els parpres tenen llurs ponents
prô els ulls, a dins, viuen i es mouen.

Negres o blaus, bells i estimats
overts a qualque immensa aubada,
de l'altre part d'on son colgats
els ulls dels morts tenen mirada.

L'ideal
La lluna es gran, el cel es clar
i ple d'astres; la terra es pulida
i l'ànima del mon es en l'aire.
jo penso amb la estrella suprema;

amb la que no he vist mai encar
peró qual llum va fent sa vía
i un jorn vindrà fins aquí baix
a encantl'Is ulls d'uns altres homes•

Quan eixa estrella brillará,
la més bella i la més llunyana,
digueu-li que fou mon amor
o' darrers de la raça humana.

El vas trencat
El vas on mor aquesta rosa
per un ventall ha esset colpit,
pro el cop, per sòrt, es poca cosa
i ni una queixa l'ha traït.

Mes la lleugera feridura
s'ha anat obrint de jorn en jorn,
lenta, invisible, pró segura,
cenyint el vas tot al entorn.

I 1'aiga fresca s'escorría;
la flor, sedenta, s'ha esllanguit.
Ningú ho ha vist; ningú ho diría...
No el toquèu pas el vas ferit!

La ma estimada, al apartar-se,
sovint el cor tambè'ns fereix
i ell sol acava de trencar-se;
la flor d'amor s'hi decandeix.

I, encar que el mon no l'endevina,
ell sent com creix al fons del pit
la feridura fonda i fina...
No el toquèu pas el cor ferit!

JOAN ARÚS COLOMER, trad.

10	 1



L' influencia de Valencia en Vives

(CONTINUACIÓ )

Amb la seva sinceritat realista, aquells di;tlegs donen
l'evidencia d'una realitat inconscientment sentida (1).
Les Exercitatones de Vives, per això mateix, encara
que sols se proposin ésser un llibre de text, venen a
ésser en realitat un importantíssim tractat educatiu,
on, en forma concreta, Vives planteja espontaniament
quals son els que ell creu apropiats per a les escoles.
El llegidor que consideri els passatges que donem a con-
tinuació regoneixerà que Vives, amb molt sencill encís,
planteja la qüestió de l'estudi i la observació de la Na-
tura, per més que sembli haver -se proposat solament
l'ensenyança de la parla llatina als seus deixebles. Jo
crec que al fer aixó, Vives és el primer entre'ls moderns
educadors en advocar per la observació de la natura
com a preferible i apropiat estudi per als nois de col'le-
o-i. Caldr--t remarcar que, malgrat parli d'altres llocs, els
trets característics de la seva Valencia nadiva semblen
haver acudit espontaniament al primer terme de la seva
imaginació.

1. Se tracta d'un di'tleg on se descriu una escursió
académica (2). S'hi descriuen els encontorns de París.

Misippus
—Mira que suaument s'escola el riu. Quin delitós

murmuri produeix l'abondant crestall de l'aigua entre
les daurades roques! Sents el russinyol i l'oriol com can-
ten? Certament, els encontorns de París són ben delec-
tables!

Philip pus
—Qué pl'lcidament flueix la corrent del Sena... U',

amb quina art m igica es mostra vestida aquella prada.
Misip pus

—I per mat de quin maravellós artífex!
Phalippus

—Quina suau sentor se'n exhala! Vullgues cantar-me
alguns versos de la faisó que tu sabs fer-ho.

II. Se tracta d'un di,'ileg titulat: Garrientes (3).
Bambolio

—Escolta, un russinyol!
Graculus

—On és?
Ba,nbolio

—No'l veus allí, damunt d'aquella branca? Escolta
amb quina ardencia canta.

Nu;o
(Com din Marcial) Flet philomela nefas. (El russinyol

plora per una injusticia).
Graculus

—Què té d'estrany que tan suament refili si ens ha vin-
gut de 1'Atica on les mateixes ones de la mar s'extenen
per la platja sense perdre mai el ritme?

Després s'introdueix en el diïleg la faula clàssica del

(1) Foster Watson: "Tudor School-boy Life: The dialogues of Juan Luis
Vives translated for the ifrst time into English", London; J. M. Dent (1908)
p. xxxii.

(2) Diàleg IX "Iter et Equtis, Tudor School Life", p. 61. Nos pod conside-
rar aquesta conc un prototipus de la moderna escursió escolar?

(3) "Tudor School-Life", p. 45.
(4) "Tudor School-Life", pp. 88-90.

Russinyol i del Puput. (V. Ovidi: lfletamorplioses, lib.
VI, i Virgili:Aglogues, VI).

TII. Malgrat Vives no assocïi esplícitament Valencia
amb el dialeg Deambulatio Jlatnrttua', podem facilment
compendre que en imaginació's treslladava al temps de
la seva infantesa quan un dels interlocutors diu als
seus amics:

«No emprenguem l'escursió precipitament, sinó tran-
quilament i gentil. Fem el tom de les muralles de la ciu-
tat dues o tres vegades, de manera que poguem con-
templar amb tota llibertat i pau aqueixa vista esplèn-
dida» (1).

Vives després descriu la primavera:
Joannius

—Cap sentit romàn sense un senyorial fruiment! De
primer els ulls' Quants variats colors, quina vestidura
damunt la terra i els arbres! quina catifa' On trobar
pintures comparables amb aquest espectable?... No sen-
se raó el poeta espanyol Joan de Mena nomen`[ el mes
de Maig pintor de la terra. Després la orella. Qué deli-
ciós de sentir el refileig dels ocells i sobretot del russi-
nyol! Escolteu (quan canta en l'enramada) com d'ell
brolla, al dir de Plini, el sò modulat per una per-
fecta ciencia de la música... En bona veritat, trobem
sempre el russinyol, com aquell trobava, l'estudi com

-plert i l'escola de la música. Els seus petits consideren
i escolten les notes, imitant-les. El tendre deixeble es-
colta amb ardent aplicació (tant de bò els nostres mes-
tres obtinguèssin una atenció parella!) i se produeix el
tò escoltat. Després tornen a callar i escoltar. La co-
rrecció per l'exemple, i una certa crítica per part de
l'ocell-ensenyador son observats estrictament. La na-
tura però els guía com cal, mentres els sers humans
tenen de exercitar dificultosement les seves disposi-
cions. Afegiu a tot això el suau perfum que cada lloc
respira, els prats, les messes, els arbres, i fins els camps
incultes! Per tot arreu on os gireu, la boca troba sabors
agradables, fins en l'aire mateix, que sab a la prime
renca i més dolça mel.

Així Vives obre de bat a bat son cor als nois d'estudi,
demostrant que guarda els sentits vigorosos i animats
de la natura que tenía durant sa joventut a Valencia.
I no és aquest amor de la natura sentiment estètic no
més. En De Iradendis Disciplriice (2) Vives estableix la
seva teoría educativa de que l'exercici de la lògica déu
ésser compensat i completat per l'estudi de la natura.

Amb pregón penetració educativa el filosop valencià[
diu: «La joventut trobar;► l'estudi del coneixement de
la Natura molt més fllcil que una materia abstracta,
puix aquell pod ésser adquirit per l'agudesa dels sentits
naturals, mentre que un estudi intel , lectual abstracte
requereix coneixenses en diverses materies de la vida,
experiencia i una bona memoria (3).

J. F. i M., trad.

(1) Malhauradament aixó no és possible des de Valencia. La historia diu
que'[ Cid feu pujar la seva esposa dalt de tot del Micalet per a que vegés la
plaenta encontrada que havia conquerida. Es una ascenció que cap visitant
de Valencia deixa de fer. Ford, en 1845, din: "Les muralles de Valencia con-
truídes en 1356 per Pere IV són molt perfectes. Feu-ne el tom." Volum 1,
p. 438.

(2) `Opera" (1782-90(, vol. VI, p. 345 i següents. Llibre IV, cap. 1.
(3) ` Ibit", vol. VI, p. 347.

(Seguirá)
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Cançó de la Primavera

Com una verge somniosa
s'es aixecat el dematí.
Demunt dels camps canta l'alosa
i la viola s'es desclosa
sota l'herbei i el serení.

Hi ha un frisament de nova vida
sota la gleva amorosida
i dins de l'aire transparent,
o' primavera beneïda,
o' terra-mare ressurgent!

Treu l'ametller fió rosa i blanca,
menyspreador dels últims frets,
i al bosc i al prat i dins la tanca
puja per dins de cada branca
la virïor dels nous esplets.

Volen les aus aparellades
del un al altre branquilló
i es cadascún un trovador
que diu amor en ses tonades,
i fan el niu del seu amó
d'on sortirlin noves fillades.

Tot se transforma a ta volença,
o' temps vernal are vingut;
tota la terra are comença
una novella joventut,
com cada anyada recomença
quan ja l'hivern es abatut.

Diu el malalt, en sa esperança,
tot pressentint el seu consol:
mon goriment pot-ser s'atança
que l'aire es ple de temperança,
i de fragancies, i de sol.

Diu la donzella, entant vigil-la
com fan el niu els oronels
i el sí magnífic tot li oscil-la,
ple del sospir dels seus anels:
serri l'amor qui em fa intranquil -la?
Vina l'amor, sense recels!

Mes diu aquell qui ja sols gosa
en el record del vell encant
i veu que'1 cor se li reposa
i els oronels venen i van:
la primavera, bella cosa!
mes ve l'hivern, s'endú la rosa
i els dies fuits no tornar'ln.

ENDREÇA

O' gloriosa primavera,
o' tu quí tens l'alta virtut
de fer-ho tot a ta manera:
dóna al meu cor la rosa vera
d'una immarcible joventut.

	

VORERES DEL LLOBREGAT	 DIBUIX DE O. CAMPS	 A. RIERA SOLER.

Barcelona, 25 Març 1915.
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monna Vanna

(FRAGMENT DE LA OBRA DE

MAURICE MAETERLINK)

Prinzevalle
El vostré espòs hi consent?...

Vanna
Sí.

Prinzevalle

ESCENA TERCERA

PRINZEVALLE i VANNA

Prinzevalle resta sol un instant. Vedlo retor alça la
cortina de l'entrada i en veu baixa, «Senyor». Aprés
desapareix, i Monna Vanna, envolta d'un llarg mantell,
apareix i s'atura al llindar. ('Prinzevalle s'estremeix i
avença al seu pas).

Vanna (amb una ven ofegada)
Vinc com ho heu volgut...

Prinzevalle

Veig sang en vostra m<I. Vos heu fet mal?
Vanna

.. Una bala m'ha esflorat l'espatlla...

Prinzevalle
Quan i a on... Es afrós...

Vanna

Quan m'acostava al camp.

Prinzevalle
Mes, qui ha disparat?

Vanna

No ho sé, l'home ha fuit.
Prinzevalle

Mostreu -me la ferida.
Vanna (entreobrint la part alta del seu mantell)
Es aquí.

Prinzevalle

Sota la sina esquerra. La bala no ha penetrat. Ha
conseguit tan sols la pell. Sofríu?

Vanna

Prinzevalle

Voleu que os faci gorir la ferida.

Vanna

No.
Prinzevalle

Esteu decidida?

Vanna

Sí.
Prinzevalle

Cal recordar-vos els termes del...

Vanna
Es inútil. ja ho sé.

Prinzevalle

Vos deixo lliure. Encare hi sou a temps. Renun-
cieu?...

Vanna
No.

Prinzevalle
Perquè ho feu?...

Vanna

Perque la gent es mor de fam i perque demà mori-

ríem d't,na faisó promta.

Prinzevalle

1 sens cap mes raó?...

Vanna

Quina altra podría tenir?
Prinzevalle

Comprenc que una dòna virtuosa...
Vanna

Sí.
Prinzevalle

I que estima al seu espòs...
Vanna

Sí.
Prinzevalle

Profondament...
Vanna

Sí.
Prinzevalle

Aneu núa sota aquest mantell ?...

Vanna

Sí. (Vai'ana inicià un moviment per a despullar-se
del mantell. Prinzevalle la deturà d'un gest).

Prinzevalle

Heu vist els remats i els carros ordinats devant la
tenda?

Vanna

Sí.
Prinzevalle

Hi ha doscents carros omplerts del mellor blat de
Toscana. Doscents altres que porten forratges, fruites
i vi dels alentorns de Siena; trenta mes plens de pólvo-
ra que venen d'Alemanya, i quinze de mes petits carre-
gats de plom. Hi ha entorn d'ells siscents bous d'Apu-
lía i mil doscents moltons. Esperen el vostre comana-
ment per a entrar a Pisa. Voleu veure com se'n van?...

Vanna

Sí.
No us dol?...

	Vanna
	 ,JOAQUIM FOLGUERA, trad.

	

Calía venir sense doldre?...	 (Seguirà.)
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Sant Benet de Bages

La vista que en aquest nombre publiquem es d'un bell
recó del pati interior de] que fou important monastir de
Sant Benet de Bages, situat sobre meteix del Llobre-
gat i en el terme de Sant Fruitós, a poca distancia de
Navarcles. Hi ha cosa de dugues hores des de Manresa.

Els arqueòlegs convenen en que dit monument rel*li-
giós es un dels més notables de la comarca, artística-
ment considerat.

La seva fundació arrenca del segle X, emperò es
evident que l'obra actual no es la primitiva.

No pretenim historiar ni descriurer el celebrat mo-
nastír, però sí que, amb ocasió de publicar un detall
artístic fortament poètic del meteix, volem recome-
nar-lo als amants del art i de les antiguitats que no'1
coneguin.

La iglesia rom^inica es força interessant, però lo que
té de més notable la casa es el renomenat claustre, del
propi istil. També es digne d'esment 1'hermós pati inte-
rior gòtic.

Actualment l'ex-cenobi benedictí pertany a l'artista
senyor Ramón Cases, el qual, amb un acert i generositat
dignes de lloança, hi ha fet importants obres de rebtau-
ració.

Fatxada de la Caixa

d'Estalvis de Sabadell
Est acabant-se aquest monumental edifici que honra

la nostra ciutat. La concepció i la magnitut d'aquest
palau respòn a un proposit més trascendental que'1 de
ésser simplement la casa social de la benemèrita insti-
tució; car amb ella s'hi vol agermanar la Biblioteca
Pública, el Museu artístic - arqueològic i el Saló de les
grans solemnitats i exposions de la ciutat.

El caritcter complexe del edifici ha d'ésser difícil de
estereotipar en la fatxada; no obstant l'arquitecte don
Geroni Martorell, al nostre humil parer, contrari al de
altres sortí airós del seu comès fent una obra bella,
bastant ajustada a l'esperit de la meteixa.

Passem-hi una ullada general. L'estil d'aquesta fat-
xada d'exquísit gust modern té un marcat sabor de tra-
dició gòtica.

Ella té la magnificencia i l'austeritat que correspòn a
un edifici públic de sa naturalesa, apreciant -se en la
seva estructura una armonía de conjunt notable. Si al-
guna desproporció sensible hi ha, aquesta es entre el
finestral del centre i el portal, l'un esbeltíssim i l'altre
aclofat.

Una qualitat té que la avalora i es la sinceritat d'ex-
pressió a la qual sacrific it el senyor Martorell la sime-
tría. Aquest respecte a la veritat arquitectònica equival
al culte a la paraula viva preconisat per en Maragall.

Progecte del monument

a Joan Sallarés i Plá

Va en aquest nombre, a grisa d'homenatge, el retrat
del eminent esculptor, gloria de Catalunya en Josep
Claraa, qual nom ha sigut excelçat per sos marbres, me-
reixedors de públiques entussiastes lloances i distin

-cions.
D'ell es el progecte del monument que, en perpetua-

ció i honor del ilustre compatrici nostre en Joan Salla-
rès i Pl t, ser.,t eregit en la nostra ciutat; de qual pro-
gecte, aprovat ja per la comissió Executiva de dit
monument, podritn fer-se càrreg els nostres llegidors
pel gravat que en aquestes meteixes planes publiquem.

LES ARTS GRÁFIQUES — JOAN COMAS — SABADELL
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Amasadoras Mecánicas
"LA ESPAÑOLA"

La Amasadora mecánica que construimos
ha obtenido varias recompensas en dife=
rentes Exposiciones § En todos los con=
cursos en que han sido juzgadas en unión
de otras amasadoras, según su funciona=
miento han sido reconocidas las nuestras
sin oposición ninguna como las mejores

y más rápidas

Mczcladoras perfcccionadaS para divcrsasindustrias

AMASADORA CON ARTESA REVERSIBLE	 máquinas para pastas alimenticias

LANAS, PEINADOS Y DEMÁS MATERIAS TEXTILES 	 q 	 JUAN GORINA SANZ	 q 	 FÉLIX AMAT, DEL 48 ALEO - SABADELL



lmacén de Ro=
llos de música

para pianos con aparato
combinado de 65 y 88 notas

VENTA DE PIANOS CON APA=
RATO GARANTIZADOS § § AFI=
NACIONES § § REPARACIONES
§ § CAMBIOS 9 ALQUILERES § §

§ § §

JUAN COMAS FAURA
Teléfono 46 • Sabadell • Rambla, 81

CABALLOS EXTRANJEROS DE LUJO
g DE TIRO PESADO

COÍT)PRA ÇJ VENTA

MARCA FABÓ

RAmóD j
Calle Comercial, 19

BARCELONA
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