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A un benaventurat poble de Catalunya hi 
havia quatre homes els quals havien esde
vingut populars per llurs borratxeres. 

L'un delís era el Florentí. Petit, magristó, 
tenia la cara innocenta i dolça com la d'un 
infant. I així que havia begut una mica, 
se li tornava moradenca com una alber
gínia. 

El Florentí tenia el vi trist. En eixir 
de la taverna, es posava a contar pel car
rer les seves malaurances familiars i indi
viduals. Fins que la seva dona, assabentada, 
sortia a recoïlir-lo, i aleshores entre ella 
que l'empenyia cap a la llar i ell que es 
resistia a deixar-se conduir, es produïen les 
escenes més divertides del món. 

Sovint, en fer-se fosc, la gresca acabava 
a ix í : la muller, avergonyida i apenada en 
mig del grup de badocs qui reien les baja
nades de l'embriac, començava a plorar. 
El Florentí, en oir els plors de Balètia s'en
tendria, l'abraçava i li feia un petó. La 
gent ho celebrava faceciosa. A l'embriac se 
li encomanava el plor de la seva muller, es 
refregava els ulls, es mocava, feia el so-
micaire i es deixava conduir, mansoi com 
un anyell, tot imprecant al públic de badocs 
per llur manca d'educació. 

L'altre embriac era l'Antoni de la Conca. 
Era un home altíssim, ample de pit i es
patlles com un heroi de la mitologia grega. 
No d'altra manera sabria hom imaginar-se 
el forçut i ponderat Ulisses. Tenia una 
llarjga cara ovalada, el front vast, els ulls 
blaus, la pell blanca i fina. Portava una 
barba rossenca, clarissa i rinxolada. Del seu 
rostre, fluía una dolçor corprenedora. 

Un any, en una de les diverses cerimò
nies populars de Setmana Santa, l'Antoni 
de la Conca havia fet de Jesús, així com 
altres companys seus havien vestit l'hàbit 
dels dotze Apòstols. L'Antoni de la Conca 
havia deixat meravellat a tothom. N o havia 
posat cap aditament al seu rostre formós. 
Només havia vestit la folgada túnica alba, 
i ell sol, sense cap mena d'alliçonament, 
amb la seva alçària, l'amplitud del seu gest 
i la mesura i fermesa del seu pas, havia do
nat més noblesa a la representació del 
Mestre que molts imatgers i pintors de 
categoria no donen a llurs figuracions de 
la Divinitat. Aquella imatge plena de dig
nitat i dolcesa romania gravada amb trets 
de llum dins la imaginació popular. 

D'aleshores ençà l'Antoni de la Conca te
nia les borratxeres molt dignes, àdhuc sem
blava avergonyir-se'n com si talment sota 
l'alba túnica hagués pres consciència de 
l'harmonia de proporcions que la naturalesa 
havia esmerçat en la creació de la seva còr-
pora meravellosa. 

La Conca, com li deia la gent abreu
jant-li el nom, passava tota la setmana al 
bosc tallant i serrant pins i tenia ben gua
nyat el. nom d'home treballador. Però el 
dissabte, quan davallava al poble, era in
capaç de fer resistència al dimoni del vi. 
A entrada de nit es ficava a la taverna i 
sovint no en sortia fins a la matinada del 
dilluns, amb la. seva esplèndida humanitat 
entenebrida i trontollant. El dilluns al 
mati, tornava lent i trist al bosc. gairebé 
sempre sense haver fet parlar d'ell i fins 
l'altre dissabte no repetia la disbauxa. Dins 
la calma del bosc, plena d'aromes fresques 
i de murmuris, recobrava la seva majestat 
joiosa. Però si anava a casa entenebrit 
abans de tornar a la sorra, infal·liblement 
pegava a la dona, amb la seva seqüència 
de plors, crits i escàndol que trascendía al 
veinatge. La Conca, temeros del cas, anava 
a la llar en arribar del bosc, deixava part 
de la setmanada, canviava de roba i a cal 
Carlets el taverner on bevia i menjava a 
cor què vols. Tanmateix els propòsits li 
fallien qualque vegada. Després d'una set
mana de bosc, sentia ganes d'abraçar la 
dona. Aquesta li retreia el vi, el diner mal
versat, les carbonerotes que cotxaven a les 
cabanes de ramatge, sota els pins, i l'es
càndol era inevitable. 

Un diumenge havien sagramentat la do
na de l'Antoni de la Conca, puix s'havia 
agreujat ràpidament a la tarda, mentre 
el seu marit traguejava a la taverna. Tan
mateix calia anar-lo a cercar. Pe.rò el t ro
baren tant feixuc i espès, que més s'estima
ren veure'l romandre ran de les botes que 
no a la casa plena de llums, d'olor de 

cera i de misteri on la seva presència hau
ria estat una vera profanació. 

L'endemà, en sortir del tavernot, un co- • 
negut li preguntà: 

—I la vostra dona, Antoni ? 
—Ah, la dona bé, gràcies a Déu!—res

pongué ell, car el vi, per aquell home, al
trament magnífic, era l'absoluta incons
ciència. 

El tercer embriac era el demòcrata de la 
borratxiera. Era l'Andreu Sant Medi, petit, 
rabassut, sanguini, grollerot i cridaire. Ver
mell de cara com un perdigot fart de raïm, 
amb els ulls inflats i les galtes embotor
nades, eixia de la taberna a mitja tarda del 
diumenge i feia la inevitable passada de les 
esses per tots els carrers del poble dient 
mal de l'Ajuntament, del govern, del senyor 
Rector i de tot lo creat. 

Era d'aquells que espanten els infants 
amb profusió de crits i ganyotes, que enso
peguen i cauen, que porten la faixa penjant, 
se'ls entortolliga per les cames i se la 
cargolen, cent voltes al cos, inútilment; 
d'aquells que traboquen als guardarrodes, 
inicien dià.·qii.s amb les cantonades, que no 
els contesten, increpen un fanal o pretenen 
agafar un gat per la cua, com si no en 
tinguessin prou amb el que porten. Li es
cumejava la boca de tant cridar, i en ser 
al capvespre, o era recollit per l'agutzil que 
el tancava a la presó unes hores, o havia 
d'ésser conduït a cà l'apotecari per tal que 
li apliqués l'amoníac o li calmés el mal 
dei ventre que el caragolava com una serp 
bastonejada. 

El quart i últim era l'embriac xiroi. Li 
deien el Paul i de la mareta meva, perquè 
quan estava tan begut que no es tenia 
dret, es posava una mà al clatell i rient i 
zigasejant pel carrer, no feia més que ex-
llamiu, aturant se a cada pas : 

—Ai, mareta meva ! Ai, mareta meva! 
Era alt, vincladiç, sec i ossut com un 

sarment. Amb tot i ser el més vell dels 
quatre, era el qui tenia el vi més alegre 
i més que alegre, dolcíssim. Els seus ulls 
vius i petits, eren dos granets de pebre 
clavats a un rostre rioler del color de la 
fusta vella, en el qual s'obria una boca 
enorme. Sortia de la taverna amb un fla
biol als llavis i anava tocant i cantant can
çons verdeloses. De tant en tant feia unes 
passes de b; 11, rígidament, com un titella. 
Improvitzava tonades al flabiol i feia ver
sos per les noies de les finestres o sàtires 
per les casades i les vídues. 

Si un capvespre de diumenge o de dia 
d'estiu donava la casualitat que els quatre 
embriacs es trobessin al Carrer Major o al 
Portal d'avall, que és una vasta plaça quie 
llinda amb el camp frondós a l'entrada del 
poble per la part de L'jevant, hom podia 
assegurar que hi hauria gatzara per estona. 

A l'entorn dels 
quatre s'arremo-
rava la quitxalla 
més insolenta, la 
fadrinalla desva
gada i endiu-
m e n j a d a , les 
noies boniques, 
els vel's pru
dents que bran
den la testa com 
dient: — Mireu 
quina pena! — i 
que ja no es di
verteixen amb la 
misèria d'altri. 
Per què no dir 
tot el poble ? 
Car quan el.s 
quatre embriacs 
entraven c o n 
j u n t a m e n t en 
funcions, per tal 
com això s'esde-
venia rarament, 
a fi de gojar d'a
quella improvit-
zada comèdia di-
vertidora com no 
se'n feia cap al 
Casino, ni a la 
plaça quan s'atu
raven al poble 
els saltimbanquis 
ambulants, 1 e s 
dones deixaven 

el sopar a mig fer, ics parelles retar
daven llur entrada al sarau, els ho
mes madurs desertaven la manilla i el cafè 
i àdhuc alguna beata sortia més depressa 
de l'església, amb la cadireta a la mà. Tots 
volien fruir d'aquella festosa coincidència 
que havia reunit sàviament als quatre car
regats de suc de vinya, els quals animats 
per la. joia que a la <gent produia l'espec
tacle, s'excedien a si mateixos, s'increpaven, 
t s motejaven, es barallaven, en feien de 
verde; i de madures. Però el joc no tenia 
més i;ue un final, indefectiblement: l'agut
zil se n'emportava un per un costat, el se
reno un altre i els dos guardatermes, co-
mana;s pel propi batlle, els altres dos. La 
gent es dispersava desencantada. La comè
dia havia finit massa aviat i massa igual 
a la vegada anterior. 

I I 

\1 poble, el nom del qual no és necessari 
dir, hi havia solemnes festes cívico-religio-
ses. Tronada, carrers enramats, altarets amb 
Mares de Déus a les cantonades, tres mú
siques—sense comptar la de la vila—gralles 
i Xiquets de Valls. Aquella tarda s'havia 
d'inaugurar i beneir una font. L'endemà 
s'obriria un passeig fet i plantat de nou, 
amb dues rengleres de plàtans drets i pe
lats, al cor de l'hivern, com dues files-de 
llances menaçant el cel. Havien d'arribar, 
aquella tarda, autoritats de la capital i re
presentacions dels Ajuntaments veins. 

Matinet, matinet el batlle es llevà amb un 
pes al cor. No pogué estar-se de dir a la 
seva muller l'engúnia que l'acorava. 

—Els quatre embriacs deslluiran la fes
ta. . . 

—Vols dir, Peret? 
—Pensa, en un dia com avui, com deurà 

córrer el vi. Tothom té convidats, tothom 
fa un extraordinari. Es un dia d'opulència 
i molt brill per la nostra vila. Estic or-
gnll'' • de la "vara"' en un dia com avui. 
l ' n o aquesta temença, aquesta temença no 
m'ha deixat dormir. Els quatre embriacs 
deslluiran la festa. 

—Què podríem fer per impedir-ho?—pre
guntà la muller, ja enguniosa com el propi 
batlle. 

—S'ha de donar la impressió, costi el que 
costi—deia el batlle—que som un poble 
civilitzat i culte. Cal quedar bé, almenys 
avui, davant les autoritats de la capital. 
Hi va el meu amor propi, hi va tot. 

No havia fet resseguir la carretera de 
la Estació al poble perquè els convidats no 
trobessin pedres? No faria regar perquè no 
trepitgessin pols? No havia fet repintar la 

•bomba d'incendis? No anirien els infants 
de les escoles, amb música i banderes, a re
bre els hostes? No se'ls havia preparat per 
aquella nit hostatge decent, si no luxós? Tot 
es faria en un ordre perfecte. Calia, doncs 
evitar que aquells quatre homes, enxarino-
lats per tanta festa es carreguessin de suc 
de raïm i en fessin una de les seves. 

El batlle i la muller es trencaven inú
tilment el cap. No trobaven la solució. La 

primera autoritat decidí pendre consell dels 
cinc o sis consellers que li eren més adie
tes. 

Els envià a cercar. Els exposà el cas. Re
petí : 

—S'ha de donar la impressió..-. 
Tots convingueren que s'havia de do

nar aquella impressió. Calia impedir una 
probable atzagaiada dels quatre. 

—Si, però com?—feia el batlle per mo
ments més amoïnat.—Com es governen qua
tre homes del tarannà d'aquests disbarrxats? 
No és qüestió de contenir-los una hora, 
sinó tota la tarda d'avui, tota la rrit, que 
és quan hi ha més perijl i tot el mati de 
demà. Com retenir durant vint-i-qnatre ho
res aquests galifardeus? 

—Ja ho tinc !—féu un conseller.—Posem 
a cadascun un guarda al costat. 

—Quin guarda?—preguntà el batlle, no 
veient-ho prou clar. 

—El sereno, l'agutzil i els dos guarda
termes. 

—Els necessitem per més lluïment de la 
festa. Cabalment per això els hem fet nni-
formes nous que avui estrenen. Ells han 
d'acompanyar constantment els convidats. 
De cap manera podem privar-nos cFaquest 
e'.ement... 

—Se'ls prohibeix sortir de casa... — di 
gué un altre conseller amb certa timidesa, 
insegur de la eficàcia de la seva proposició, 

—Pots anar-los amb prohibicions a una 
gent que semblen fora de la llei. 

—Se'ls menaça amb una m u t e . . . 
—Se'n riuran, no tenen res per pagar. 
—M'han donat una idea—digué rm ter

cer conseller. Se'ls deixa sortir de casa, 
perquè tampoc no val a privar-los del 
gaudi de la festa, però se'ls prohibeix 
que entrin a la taverna. 

—Vós sou d'aquells conciliadors que tot 
ho volen conciliar i no concilien res—res
pongué un conseller dels més enèrgics. 

—Doncs es dona ordre als taverners que 
no els serveixin beguda en tot avui. 

—S'emborratxaran a casa ! 
Bs diu ¡i llurs doncs que els aniagnin 

el vi. 
—Són tan ximples com ells llurs dones! 
—Doncs si surten de casa, la faran !—ex

clamà el batlx, desolat, veient que ningú 
trobava la solució. 

—Prou n'hi ha. Perdem el temps en pa
raules— digué el conseller enèrgic — Tan
quem-los a la presó! 

—Ep ! Ep!—exclamà el conciliador, alte
rat.—Poc a poc amb això de tancar gent a 
la presó. Es que podem tancar a la presó 
uns homes que no han fet res? 

—Però faran 1 
—Farien !—exclamaren dos consellers a 

l'ensems. 
El Batlle, qui volia ser home d'estricte 

justícia, vacil·lava, més, estava consirós. Si, 
realment, la presó era el sol mitjà, però tan
mateix una mica massa fort .Digué: 

—No es podria procedir contra nosaltres, 
no podríem ésser blasmats severament per 
haver tancat quatre innocents a la presó? 

—No té cap importància;—dfeué l'enèr
gic—és presó prèvia. 
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—Què vol dir això—de presó prèvia?— 
preguntà el batlle esperançat. 

—Vol dir que els tanquem per evitar 
un mal major, un escàndol, qui sap si un 
desastre—digué l'enèrgic—Aquesta explica
ció ho justifica tot. Diem-ho a dos o tres 
al tres couccllers i serà un acord pres per 
majoria. Tanquem-los a la presó i no ens hi-
pensem més. 

El Batlle, qui veia en aquella decisió la 
sola manera eficaç d'impedir que els em
briacs deslluissin la festa, s'anava deixant 
convèncer. Però encara tingué un dubte: 

—Llurs dones o llurs famílies co vindran 
a protestar en pjena festa? 

—Els avisarem que ho fem per estalviar-
nos una vergonya. 

El Batlle no estava segur que la cosa 
anés tan fina com creien els seus conce-
llers. Però no hi havia altre remei. Totes 
Jes altres mides, no eren d'eficàcia. Po
sar-los un guarda al costat? El Municipi 
n o tenia prou servei. Enviar-los fora vila? 
Calia haver-hi pensat amb més temps. Per 
fi, després d'haver rumiat tots els pros i 

«Is contras, com si volgués fer seva aquella 
«lita de Goethe: primer la injustícia que el 
desordre, exclamà, ja decidit: 

—No hi fa res. Cal servar l'ordre. A qui
na hora els tancarem? 

L'enèrgic respongué: 
—Si ho fem ara mateix, ja hauran begut 

oli. Enviem-los a cercar de seguida. Sense 
dir-los el motiu, i per separat, que no sos
pitin. I un cop aquí, a la garjola. 

—Jo crec—digué el conciliador—que p:er 
atemperar ei rigor del cas i també per pru
dència, a fi que dins de l'a presó no 
s'exaltin, ni s'insolentin ni esvalotin. se'ls 
nauria de regalar amb un bo'n dinar, cafè i 
cigarras i... àdhuc, àdhuc una quantitat re-
jçular de vi bo, perquè no tinguin motiu d'e
nyorar la festa i la taverna... 

Aquesta vedada, la proposició del conci
liador fou aprobada per unanimitat. 

—Verament—li digué l'enèrgic—els vos
t res pietosos sentiments mai havien estat 
tan ben guiats pel vostre cap. Us heu re
velat un ver diplomàtic. Això que heu dit, 
ens assegura la pau i l'alegria dins la presó 
ï l 'ordre al carrer. 

Foren cridats els embriacs un per un, pel 
sereno i l'agutzil, dient-los que el senyor 
batlle els volia encomanar un servei que els 
seria ben remunerat i a mida que arribaven 
a la batllia eren tancats amb gran sorpresa 
dels innocents. A migdia, hi eren tots qua
t re . 

I I I 

Fins a la nit, tot anà bé. Et gran dinar, 
fcen remullat de most, de granatxa i mos-
catell, produí els venturosos efectes espe
rats. Les músiques que oïen a la plaça, en 
arr ibar les autoritats convidades, els vis-
<|ues, els aplaudiments i altres manifesta
cions de joia repercudien a llurs oides agra-
dívolament. Àdhuc els semblava que la festa 
es feia per cl'.s, que tips i beguts de franc, 
com poques vegades, s'abraçaven, reien i 
cantaven sense enyorança de la llibertat. 
Tota la tarda estigueren somnolents i ben
aurats, com en paradís musulmà. Buidaren 
la botella d'aiguardemt que se'ls havia donat 
amb el cafè, i al capvespre es començaren a 
posar consirosos. 

A les nou de la nit, hi havia gran sopar 
de gala a l'Ajuntament i després ball a 
l'ample saló on el Consistori solia elaborar 
penosament el benestar de la vila. En ésser 
a mig sopar, començaren d'oir-se uns crits, 
uns espetecs, uns esgarips, uns udols, uns 
cops a una porta, que esfereïren als convi
dats. Què era allò? Tornaven els carlins? 
Hi havia revolta del poble? Tenien feres 
engabiades? 

El Batlle empal·lidí. Ni ell ni ningú s'ha
via recordat més dels embriacs. No se'ls 
havia donat sopar. Estufats amb la festa, 
ningú a l'Ajuntament havia pensat que allí 
a quatre passes, darrera d'aquella porta per 
davant de la qual tots havien passat, en una 
cambra llòbrega hi havia els quatre infe
liços detinguts. 

El Batlle hi envià l'agutzil a parlamentar: 
Si callaven, se'ls donaria un sopar encara 
millor que el dinar opulent de migdia. 

Els quatre no estaven per sopar, ni per vi, 
ni per escoltar res que no fos porta oberta, 
car rer i taverna lliure. S'havien insolentat. 
Menaçaven de cridar tota la nit i d'esta-
bcllar la porta de la presó si no els dei
xaven anar de seguida. El bon vi de suara, 
passada la somnolència, encara els havia 
donat més abrivada. El Batlle s'ho veia tot 
perdut. El terratrèmol no cessava. A mig 
brindis, el governador de la província s'ha
via parat per exclamar: Què és aquesta 
cridòria infernal? Per què no feu agafar 
aquesta gent? 

Si ja estan agafats—anava a respondre el 
Batlle, però la veu se li ennuegà al coll. Què 
es diria d'ell, del poble., de la cultura de 
tots? I si els deixava anar no correrien a la 
taverna; no es produiria ço que ell havia 
pretès evitar? 

Aleshores un conseller xiroi i decidit, 
propietari mig tronat i tarambana, que feia 
versos i comèdies i tenia molta imaginació, 
s'acostà al Batlle i li digué: 

—Això jo ho arranjo en un instant. No 
dieu res. Acabeu de sopar tranquil. Dins 
d'un minut no els sentireu més i l'escàndol, 
jo sabré evitar-lo. 

El Batlle se'l mirà amb ulls d'infinit 
agraïment, tant enternidors, que el propie
tari i conseller es posà a riure. ELI m por
tava una de cap. 

S'endugué l'agutzil, el sereno i els dos 
guardatermes i ordenant obrir la presó, di
gué amb cara feréstega als detinguts: 

—Seguiu! 
I als dos guardaboscos: 
—Tingueu l'arma carregada i amb el 

gallet alt, pel que pugui ésser. 
•Els embriacs tremolaren fins a l'arrel 

dels cabells. Seguiren sense badar boca. EI 
Batlle, passat un moment, respirava. No 
s'oïa ni un crit. L'ordre tornava a estar 
salvat. 

El propietari en un instant havia imagi
nat una farsa, n'havia combinat els elements 
com qui fa una comèdia. Ja veurem com li 
respongué la realitat. Digué sever als em
briacs : 

—El governador mana que li presteu un 
servei. S'ha sabut que s'han tornat a aixe
car els carlins. Aquesta nit volen venir a 
donar una sorpresa al poble, tal volta in
tenten agafar el mateix governador. S'han 
de vigilar els quatre portals. Vosaltres sou 
els encarregats de fer-ho. 

Els quatre, esverats, esporuguits, refusa
ren. 

L'Andreu Sant Medi respongué que l'en
demà havia de marxar a Amèrica i calia 
fer els preparatius amb urgència. El Pauli, 
que tenia l'aigua a mitja nit i havia d'anar 
a regar. L'Anton de la Conca que la dona 
li anava de part. (I era més prima que 
un espàrrec). El Florentí, que, essent tu-
piner com era, a punta d'alba havia d'anar 
a enfornar plats i olles. 

El tarambana digué autoritari i menaçant, 
però fent la comèdia: 

—Tinc ordre del governador de fusell&r 
a qui desobeeixi. Primer de tot és la sal
vació del poble. Heu estat triats, com a va
lents que sou, per vigilar els portals. Així 
que veureu un grup sospitós, correreu a 
avisar a l'Ajuntament. Nosaltres vetllarem 
tota la nit preparant la defensa. Al qui es 
mogui del seu lloc sense motiu justificat, el 
governador li farà engegar una bala al cap. 
Jo, amb aquests quatre, (el sereno, el vi
gilant i els dos guardatermes) patrullaré, 
per vigilar-vos a vosaltres. Us hi va la 
vida! 

I en plantà un al portal de Sant Antoni, 
un altre al portal d'avall, un altre al portal 
de Sant Rafel i ei Florentí al portaf d'a
munt, o siguin els quatre punts cardinals 
del poble. 

Així els tindria separats tota la nit, no 
anirien a la taverna, no hi hauria el més 
petit escàndol. Satisfet de la pensada, se'n 
tornà rient a l'Ajuntament on el ball co
mençava. Els empleats del Municipi cele
braven aquella ocurrència genial. Els conse
llers també. Era tan esplèndid el resultat, 
tan segur, que gairebé els venien ganes 
de comunicar-ho a les autoritats convida
des. No pogueren resistir la temptació. Des
prés dels focs artificials, el governador, el 
batlle, altres autoritats, ben abrigáis, anaren 
a veure els embriacs fent centinella, men-
tres felicitaven al tarambana pel seu enginy 
fecund. Aquest, joiós, exaltat—mai cap co
mèdia li havia estat tant celebrada—en acos
tar-se a quiscun dels quatre infeliços cri
dava l'alerta. Després s'hi apropava con
fidencial i els (Jeia: 

—Som gent amiga. Àdhuc el governador 
us ha vingut a veure. Us donarà una re
compensa. 

I el governador mateix es veié obligat a 
seguir la broma, dient-los unes paraules en 
castellà perquè fessin més efecte, car tots 
portaven una mica de vi. 

Era una nit de gel. Al ceü clar, els estels 
semblaven tremolar de fret. Les autoritats 
morats els rostres i balbes les mans en un 
instant, no tingueren ganes de repetir la 
broma. Eren al mes dels barbuts, vull dir 
gener, i l'hivern s'havia encrudelit. Les 
ravals semblaven canals d'aire gelat. En 
canvi, aílà al ball, que durava fins la mati
nada, amb resopó, vins, licors, músiques i 
dones, el temps passava dolç i lleuger dins 
d'un lloc calent com un forn. 

Dels quatre infeliços, al Florentí li havia 
tocat la pitjor sort. Els altres tenien una 
portalada on abrigar-se. Ell, al portal d'a
munt, no tenia més que el fueteig de l'aire 
gelat que baixava de la serra, per la ca
nal de dues muntanyes. Era un lloc alt, ven-
tejat i desert. Per tota edificació un castell 
enrunat, inhospitalari, les parets del cemen
tiri, una creu de pedra i l'abeurador adossat 
a un mur trencat i esbalandrat, amb l'ai
gua que s'hi anava congelant. El Florentí 
sentia que el fret li entrava al cor. Es to
cava la cara, i els dits no sentien la galta 
ni la galta als dits. S'anava amoratant com 
una albergínia, se li obria la boca involun
tàriament i les nines se li entelaven d'un 
plor que es glaçava a les parpelles, meii-
tres que els ulls li reien, li rejen... Sentia 
que se li glassaven les arrels de la vida, 
que li entrava com un desmai, ell tant feble 
que una miqueta de vi el tombava. Ara ja 
no tenia esma de fer un pas, ja no sentia 

la gelor, era un gel tot ell, regalimant pel 
nas i pels ulls una aigua que ja eixia freda 
del seu cos. Però ell no gosava moure's. 
L'havien atemordit amb allò de fusellar-lo. 
I havent sentit la veu del governador, creia 
que la cosa era massa seria per desertar, ell 
tant poruc que es deixava governar per la 
dona i que plorava com un nin davant del 
més petit contratemps. Ara, tot gelant-se, 
el pobre beneitó, no li venien més que imat
ges del temps d'infant. Era un infant, ell 
mateix nu i abandonat al cor de la nit. Pe
rò de sobte es feia un resplandor i del cel1 

fred i estelat, davallaven uns angelets que 
se l'enduien a un lloc on hi havia foc. 
vi ros com les cabelleres dels àngels i un 
llit tou, tou... I allí, a la vora, el Paulí de 
la mareta meva amb refilets de flabiol... 

Allà a les tres de la matinada, quan la 
gent sortia dels balls, car n'hi havia quatre 
aquella nit, es produí un trasbals que feu 
anar tot el poble en renou. Corregué la 
veu cme hi havia hagut baralles, un home 
ferit al portal de Sant Antoni. La mala 
nova arribà a les autoritats. Què era allò? 

El Batlle i els consellers tremolaven d'es
verament. Tant bé que ho havia combinat 
aqueíl tarambana de les comèdies i no s'ha
via pogut evitar el desordre? 

Els fets eren aquests. L'Andreu de Sant 
Medi havia flairat que tot allò dels carlins 
i la centinella i la menaça de fusellar-los 
eren camandules. Havia corregut a la ta
verna, contant la feta, s'havien mofat d'ell. 
Ja ben carregat de vi, havia amat a cercar 
l'Antoni de Sa Conca per dir-li que no fés 
més l'ase. Però la Conca, qui era tot un 
home d'orgull i de paraula, havia promès 
al governador romandre al portal i allí 
s'estaria si calia, cent hores seguides. No 
solament no creia a l'Andreu quan aquest 
li deia que a l'Ajuntament tots es reien dels 
quatre infeliços, no solament no el voüa se
guir a la taverna, sinó que intentà fer-lo 
tornar al portal d'avall que era el seu lloc 
de centinella. 

—Et fusellaran !—li deia.—Et fusellaran ! 
Torna al porta'J i mereixeràs bé de la pà
tria. 

L'Andreu de Sant Medi, qui, com hem 
dit, tenia el vi insolent, tractava a la Con
ca d'ase i d'imbècil. 

—Si t'empasses aquesta—li digué per fi— 
ja no m'estranya cl que es conta de la teva 
dona. Una criatura és capaç d'entabanar-te. 

La Conca, sense ofendre's, considerant que 
l'Andreu anava ple de vi, per tal de salvar-
li la vida, amb la seva força de gegant 
el prengué entre cap i coll i com qui porta 
un bè a l'escorxador se l'enduia cap al 
portal. Aleshores l'Andreu se li havia es
capolit cos avall, se n'havia seguit una ba
ralla i l'Andreu li havia clavat una gani
vetada a les costelles. 

Ara la Conca, seguit dels balladors que 
s'arremoraven al seu entorn, mentre els més 
forçuts el portaven a l'Hospital, bramava 
pels carrers com un bou ferit a la devesa 
i els seus brams, en la nit silenciosa, om
plien tot el poble amb una ressonància hòr
rida com si haguessin sortit d'un ciclop 
flastomador dins d'una caverna. Del seu 
costat eixia un suc negre i espès que re
gava el carrer, havent xopat ja tota la faixa 
amb què havien tapat la ferida. La gent 
estava indignada i revoltada. S'havia assa
bentat de la farsa i en protestava amb crits 
i udoJs contra les autoritats. El governador, 
per calmar les ires del poble, anà prop del 
ferit acompanyat d'un metge. Digué que el 
fet era una cosa lamentable que ningú po
dia preveure. Tot s'havia combinat per sal
var l'ordre, però reconeixia que la broma 
havia costat cara. Amb aquestes coses no 
es podia jugar. Ell cercaria les responsa
bilitats i la resta ja ho veurien... 

Amb això, i havent dit el metge que el 
ferit es salvaria, el poble s'apaivagà. La 
cara de la Conca s'havia esblanqueït per 
moments, els seus ulls s'havien tornat dol-
císsims, s'hauria dit que anava a entrar a 
la tenebra, però els forts extremiments del 
seu cos deien que no estava del tot retut. 
La seva esplèndida humanitat resistia bra-
vament l'embestida. 

El governador, en tornar a l'Ajuntament, 
digué al Batlle i als consellers: 

—Tota la culpa és de la nostra incons
ciència. Ni raó tindrem de castigar l'agres
sor. Aquesta vegada érem nosaltres els qui 
portàvem una mica massa de vi. 

Ah, Déu! Aleshores es recordaven que 
calia deslliurar els altres dos enganyats. 
Qui sap si encara estarien fent centinella, 
els infelliços. Hi anaren l'agutzil i el sereno. 
El Paulí de la mareta meva ja havia fugit. 
Al Florentí el trobaren enravenat, amb la 
rialla als llavis, una rialla d'estàtua gro
tesca. L'hagueren de transportar a braços 
a casa seva. 

—El que és aquest, no ho resistirà—digué 
el metge.—La fredorada li h a entrat al cor, 
que ja el tenia malalt... 

El Batlle s'enfonsà sota els llençols, de
solat, aterrat, més mort que viu. Menys que 
l'anterior .aquella nit no pogué dormir. Ni 
moltes altres tampoc. No solament els qua
tre embriacs li havien deslluït la festa, sinó 
que per primera vegada coneixia el dubte 
terrible de si l'ordre és primer que la jus
ticia o la justícia primer que l'ordre. 

DE LA MUSA POPULAR 

A L'ORENETA 
Dessota la xemeneia 

els mosquits dormen en pau, 
quan, un que té mala jeia 
sent pujar la caló un grau. 

Companys, crida tot seguit 
deixeu les màrjegues toves 
hem d'anar aquesta nit 
a rondar per les alcoves. 

El termòmetre ha pujat 
la primavera s'engresca 
i Ja estona he olorat 
alenades de sang fresca. 

I de les cuines calentes 
surt l'exèrcit mosquital 
per anar a les palpentes 
a picar el trist mortal. 

Quines nits! amb sa trompeta 
els cinifs i els anofels 
ens donen en la nit quieta 
un turment que adreça els pèls. 

I quan piquen, és debades 
que volent-los atrapar, 
ens donem de bofetades 
car ells saben escapar. 

Prò a i hora de la fresqueta 
surten de l'habitació 
i es topen amb l'oreneta 
que és llur enemic pitjo. 

O, oreneta tan polida 
els poetes t'han cantat 
per tes gràcies sense mida 
prò aquesta l'han oblidat. 

Tu ens portes la primavera, 
tujas niu en nostra llar 
tu en llevar-te ets la primera 
tu ens alegres en volar, 

Més això és sols poesia 
ja f estarem més agraïts 
si en esmorzar cada dia 
et menges nostres mosquits. 

FARONET. 

B O L V E S 
L'Exposició d'Indústries Elèctriques va 

amb la seva bona acceleració acostumada 
Ara diuen que de Madrid ens enviaran 

un estol de famílies per poblar els barris 
aristocràtics ("vulgo" barraques) de la 
dita Exposició. 

Ho celebrem. 
* * * 

—Què tanta crisi I—ens deia un de Lley-
da—i hi ha cases que no et volen els bit
llets de cinc centes ni mil pessetes. 

* * * 
Tarragona. 23.—Han salido para Barce

lona el alcalde Sr. J o v é ; el teniente de 
Alcalde. Sr Vilar, y el arquitecto munici
pal, br. Vilar, para examinar la pavimen
tación de diversas calles y paseos de esa 
ciudad. 

Aquesta gasetilla és auténtica! 

H p
G R Í r e

1
h é

t í ° ' e s . , e s estacions transmisores 
de Radiotelefonía donen l'hora oficial- a 
Barce-ona no es fa així. 

Potser és per això que mai anem a 
I hora. 

* * * 
El dimecres de la setmana passada va 

ploure , fins va caure un xic de pedra. 
Nosaltres estàvem molt contents pensant 

que potser seria l'única solució p i r a ? 
reglar alguns carrers de Barcelona 

T - A - * * * 

Beneficencia ' " ï ï ^ d ° n a t , a c r e u d e 

ASïïSyiriï*sovint T 
de cas. a g e n s m £ o t a 

G. A. LL. 
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TAAÁ, AL MCHOS. Ulf VIATOT CADA 
intCli Dl TALL* 

Tamany : 2S '/• X »**• — Any i -97. — Im
premta «La Acadèmica». Barcelona. 

—;i UUl l fort. Uato ferl *l per acá* CAU 

Tamany : } 8 X 2 7 l / « — Any i8 ; ç —Imprem
ta Josep A. Milà, Vilanova i Geltrú. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC., 
APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 

R E V I S T A DE CATALUNYA, fundada 
l'any 1896. Impremta La Acadèmica. Ronda 
Universitat. Tamany 25 1/2 X 18. Revista 
d'estudis, a l'estil de l'actual "Revista de 
Catalunya". Al número, el facsímil del 
qual tenim a la vista, hi ha un notable es
crit de Lluís Duran i Ventosa: "Esperit 
polític de l'expansió de Catalunya". 

LO CARRIL DE VILANOVA, fundat 
l'any 1879, Impremta de Josep A. Milà, de 
Vilanova. Tamany: 38 X 28. Setmanari sa
tíric, de tendència dretista. (Col·lecció B. 
Blanch). 

No és estrany que si avui la radiotele
fonía dóna matèria per fer revistes, aquell 
temps el ferrocarril, que en ordre a im
portància social., pot almenys comparar-se 
amb la T. S. F., donés nom també a pu
blicacions. 

Reproduïm del número que tenim a la 
vista, ço que segueix: 

"Los admiradors de la activitat y amor 
al progrés en general y en particular los 

fills de nostra vila, senten avuy la pèrdua 
que ha sofert nostre benaymat compatrici 
y director del Ferro-carril de Valls. Vila
nova y Barcelona, Lo Sr. Francisco Gumà 
que acaba de veure la mort de sa digna y 
estimada esposa. 

"Ab més motiu nosaltres que'ns honrem 
ab la amistat del Sr. Gumà, sentim de totas 
veras la desgracia de nostre lleal amich y 
i'acompanyém en lo dolor que tan sensible
ment l'ha transtornat". 

Efectivament el senyor Gumà era una 
gran personalitat. Per la consecució del seu 
ideal, ço és assaber la construcció de la lí
nia de ferrocarril de Vilanova a Valls, va 
desfreturar tots els seus béns. Moria tot 
pobre. 

A aquest mateix número hi ha uns ver
sos, que duen per títol " P e r un puro de 
mitx ra l" i que comencen: 

"Cert diumenge, senyors meus 
que un vestit vaig estrenar 
vaig sortir a passejar 
tot mudat de cap a peus. . ." 

Del balconet estant 
Llegim: "Productes dietètics"... "Zzeie-

backs medicinals"... Xo em negareu que al 
primer cop d'ull tothom diria que es tracta 
de productes específics de farmàcia. 

Eh? No, senyors. Es tracta de productes 
llaminers de pastisseria; no són fórmules 
d'un laboratori frann o d'un Vonoroff. 
sinó cuits dels forns de l'Esteve Riera, 
aquest català de la Rambla de Canaletes. 

A veure si a la fi aquest bon minyó tro
barà la manera de donar-nos uns compri
mits de pasta dolça alhora i filosofal, sin
tètica energètica i dietètica, que ens estal
viaran i tot de menjar. 

Aleshores la "panacea" socialista tant 
se'ns en donaria; un Iwn burgès hauria 
portat la pasta definitiva de ta pau del món. 

Entre alguns exemples de literatura de 
les auques de rodolins, de la conferència de 
l'Apeties Mestres, hom retreia aquells de 
"Jauja", que dinen : 

"Jauja, ciudad celebrada 
31 nunca bien ponderada." 

I aquells altres que fan així: 

"Las casas de azúcar son 
y las calles de turrón." 

I és clar; és evident que en parlar d'a
quests carrers ningú no s'equivocarà pen
sant que avui per avui Xau.ra sigui Bar
celona. 

••• * * 

Es mort Josep Zuluela i Gomis, cl co
negut diputat reformista, mort abans d'ara, 
políticament, per aquest trapella deooral i 
heràldic, que Ï Ï I entabanat a la Lliga Re
gionalista, Enric Ràfols. 

Els diaris, amb més 0 menys entusiasme 
i convicció, dedicaren al finat la consabuda 
nota necrològica. 

Oh! com solen ésser banals aquestes ne
crològiques! 

Tothom va dir, si fa no fa, el mateix; 
aneu a saber si ho tragueren d'una enci
clopèdia 0 bé l'un ho copià de l'altrc. Gri
ses necrològics. 

En cap d'elles >w sabérem veure una de 

les gestes cabdals de la vida d'aquest ciu
tadà ; volem dir la seva resurrecció. 

Sí. Perquè fa uns sis 0 set anys que „T.a 
Veu de Catalunya" va dur la seva mort i 
quasi quasi cl seu enterrament. 

Aleshores, Josep Zulueta pogué donar-sc 
el gran Plaer—oh humor cxauisidíssím, in
comparable—d'anar llegint un per un, per
sonalment els telegrames i lletres de con
dol adreçats a la família amb motiu de la 
seva mort' 

I amb un senzill telegrama, n'hi hagué 
prou Per ressuscitar. 

Una „déeima" escrita per Josep Robre-
tío, fa cosa de cent anys. trobant-sc a la 
presó de Barcelona. 

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

Elegia! Oh, vós, Lópcs-Picó, autor d'E-
legia, aideu-nos. Magí Morera i Galicia, 
l'egrcgi, el de finura, de ment i parla aris
tocràtiques, us farà bon mester. 

L'Associació de Música de F.leyda es 
dissolta, ia s'ha csva'il, ja no existeix. Al 
„Casino Independent" de Lleyda, i sota la 
presidència del Shakespeare català\ "lo" 
Magí Morera i Galícia, hom acaba d'acor-
dar la dissolució de la graciosa entitat, 
„vist el poc entusiasme—diu la gasetilla— 
que hom sent Per la seva actuació)". 

Encara que sembli increíble, això saca
ba d'esdevenir a la segona capital de Ca
talunya. 

Ja és hora que traguem la vista de la 
Plaça de Catalunya per cxtcndrc-la un xic 
mis enllà. Unia mica massa raquítics d'es
perit, ens tanquem a Barcelona, en un bar-
eelonisme mesquiuet; engeguem elegia ca
da vegada que es mor el pi de la Plaça del 
Pi, i potser per la nostra culpa permetem 

"""'"• que es mori la música de Lleyda. I no hem 
^ vist que la premsa hi fés ni un comentari 

de compromís! 

* * * 

"Apol de Montparnàs" és cl pseudònim 
ami) què es decora cl senyor Joan Rodés, 
l'afalagat autor del ..Llibre d'or de l'a
mor" que, sense circular poc ni gaire, ja ha 
jet forrolla i ha estat objecte de comenta
ris—qui més, qui menys—en multitud de 
penyes. 

Ara us referirem una anècdota. Aquest 
senyor que, segons com us el mireu, si la 
llum II cau bé, és allò que en podríem dil
uït .guapo", es va fer retratar. Es va fer 
retratar en ..postura gallarda", tal com a 
„Apol" correspon. Es 7'd fer retratar i es 
va fer fer un bell seguit de postals, que re
galà a nombrosos ex-companys d'oficina, 
on ell havia estat. Aquestes postalis anaven 
signades „Apol de Montparnàs". 

Perd el món és agra'it, després de tot. Al 
cap d'uns dies el propi senyor Rodés rebia 
d'aquells mateixos cx-companys seus sen-
'¡les postals amb aquell mateix retrat. 
Sinó que hom hi havia afegit un capell 
fantasia, i un delicat vel tènue per sobre la 
cara. I sota. en comptes de „Apol de Mont
parnàs", deia: 

—La bella Chelito. 

Ara resulta que els seus padrins no el 
coneixien. 

El gloriós literat Narcís Oller posava 
un pròleg de circumstàncies o de per sor
tir del pas cl cèlebre „I.Iibrc d'or de l'a
mar", d',.A pol de Montparnàs" (à) Joan 
Rodés. El dibuixant Emili Ferrer hi posa
va il·lustracions. 

L'un i l'altrc, doncs, són escomesos per 
nombrosos amics. "I com és—els diuen— 
que haveu associat el vostre nom i la vostra 
•obra « aquesta carnavalada (segons dita 
del Sagarra) del JLlibrc d'or de l'amar"? 

—Us asseguro que no en coneixia res; 
respon l'un. 

—Ho l'havia pas llegit, respon l'altrc. 
Es a dir que varen ésser padrins de la 

criatura sense conèixer-la ni de vista sola
ment. 

Ja és tranquil·litatl Això. però. no els ex
cusa d'haver de pagar la mona. l'li viu amb 
els ..engendros"! 

ÇO QUE PASSA PEL MÓN 
Dia 21.—A Boston es celebra el 150 ani

versari de la batalla de Lexington, que va 
assenyalar el començ de la guerra de la 
independència dels Estats Units. 

Dia 22.—El senyor Sala. presenta la di
missió de president de la Diputació i de la 
comisión nestora de servicios coordinados, 
etcètera, etc. 

Mor a Barcelona el Comte de Sant Llo
renç del Munt. 

—El novell Govern francès Painlevé-
Briand-Caillaux es presenta a la Cambra. 
Obté un vot de confiança per 304 vots con
tra 217. 

—Es celebrat amb nombre d'actes i fes
tes l'aniversari de la fundació de Roma. 

—La Gaceta de Madrid publica un decret 
autoritzant un emprèstit interior 4 per cent 
per obtenir 180 milions per fomentar la 
construcció de cases barates. 

Dia 23.—S'obra a Roma la celebració del 
Gran Consell Feixista, sota la presidència 
de Mussolini. 

—A Milán s'inaugura la II Exposició In
ternacional de l'Aquarel·la. 

—Vandervelde renuncia a formar govern 
a Bèlgica. 

—Herriot és elegit president de la Cam
bra Francesa. 

—A la sortida d'un míting de propaganda 
electoral (per les eleccions municipals 3 de 
maig) a París, els comunistes disparen so
bre la multitud. Resulten 3 morts i alguns 
ferits. 

—Es signa un Tractat de comerç i d'ar-
bitradre i el "Conveni de liquidació" entre 
Polònia i Txecoeslovàquia. 

—El Senat de Varsòvia aprova el con
cordat entre Polònia i la Santa Seu. 

—El gran Orient de la maçoneria italia
na publica una circular de protesta contra 
íes persecucions antimaçòniques. 

Dia 24.—El President de la República de 
Portugal presenta la dimissió en lletra 
adreçada al Congrés dels Diputats. 

Dia 26.—Surt elegit president del Reich, 
República Alemanya, el general Hinden-
burg. 

—Es reben notícies de la descoberta 
d'un complot comunista a Polònia. 

Dia 27.—Comença a regir a Estats Units 
l'hora d'estiu. 

—El rei de Bèlgica <çncarrega al Com
te de Brocqueville. catòlic, la formació de 
ministeri. 

Erudició i Cultura 
Conferències fetes 

" U N D E U R E SOCIAL DE LA DONA", 
per Na Mercè Nart. Ateneu Barceloní. Dia 
2 2 . 

" S A N T JORDI , S E G O N S L A ' N O V I S -
sima crítica hagiogràfica", per Pelegrí Ca
sades, al Centre Excursionista de Catalu
nya. Dia 22. 
" A S C E N S I Ó ALS KCRINS I T R A V E -
sia de la Meije", per Lluís Estasen, a l'A
grupació Excursionista de Catalunya. Dia 
2 2 . 

" D E S D 'ANDORRA A LES VALLS 
Altes d'Essera", per Jacint Aragonès, al 
Foment Excursionista de Barcelona. Dia 22. 
" E L S E N Y O R E S T E V E I LA BARCE-
lona moderna", per Josep Serrat., a l'Ate
neu Obrer de Barcelona. Dia 23. 
" L A R E C O N S T R U C T I O N D E L A 
Francc dévastée", per J. J. A. Bertrand. a 
l'Institut Francès. Dia 23. 
" L E S L L E T R E S I LA C U L T U R A 
clàssiques davant l 'Història", per Pere 
Bosch Gimpera; curs a l'Ateneu E. Popu
lar. Comença el dia 23. 
" C A P I T A L A L'ACTIU, NO AL P A S -
siu", per Josep Anglada, a l'Associació de 
Comptables de Catalunya. Dia 24. 
" L E S M A L A L T I E S V E N È R I E S " , per 
Pere Jofre, a la Societat Vegetariana de 
Catalunya. Dia 24. 

" D O N P E R E I D E CASTELLA. F O U 
crueí o justicier?", per Joaquim Henrich, 
a l'Acadèmia Calasància. Dia 25. 
" N O T R E D A M E DE P A R I S " P E R M. 
Aubert, a l'Institut Francès. Dia 2ï. 
"LA C I V I L I T Z A C I Ó MEGALITICA I 
la raça bovina catalana" i "Un èquid ibèric 
a Solsona, per A. Rossell i Vila: " P r e 
sentació de ceràmica de Piera", per A. Ro
maní; "Breu ressenya de les primeres edats 
del meull a Alcoy", per C. Visedo; a l'As
sociació Catalana d'Antropologia. Dia 25. 
"COM ES D E T E R M I N A LA T E M P È -
ratura dels estels", per Isidre Polit, a l'A
teneu Barceloní. Dia 25. 
" L A TASCA DE LA LLEVADORA A 
través dels segles", per Krumm Hcller, a 
la Unió Gremial. Dia 25. 
" D O N J U A N " , P E R J. M A R T Í N E Z 
Bello, a l'Ajgxupició Escolar Torner. Dia 
26. 

" C A T A C U M B E S " , P E L P A R E D E M E -
tri Zurbitu. al Col·legi del Sagrat Cor. 
Dia 26. 
" B U D I S M E I M A H O M E T I S M K " . P E R 
Eduard Roman, Pvre., al Casal dels Lluï-
sos de Gràcia. Dia 27. 

l l ibres & l le tres 
T A M A R I U S I ROSES , per C. 
Pagès de Climent; edicions de 
„Rcvísta de Poesia". 

C. Fages de Climent és, tot d'una pe
ça, un poeta. No es tracta de provatures, 
es tracta de realitats, ben reeixides. Quan 
va sortir el seu primer llibre de poemes 
"Les bruixes de Llers", hom va saludar 
en ell una veu Ilegítima que tustava a la 
cleda dels poetes, hom hagué d'obrir-la-
hi. 

Hi ha en el poeta Fages un gust de ter
ra, un bon gust, entenguem-nos, no un mal 
regust. De la terra sap eliminar escòries 
i dur-se'n la flor. Sempre? Arxò és el que 
caldria veure, més detingudament. Però, 
amics: qui és que amb el gra no duu palla 
i boll? Això no té res a veure amb la bo-
nesa del contingut, considerat en la seva 
totalitat. 

L L I B R E D'OR DE L'AMOR, 
per Joan Rodés, (Apol de Mont
parnàs), amb il·lustracions d'Emili 
l'errcr; pròleg de Marcís Oller: 
impremta Emporium. 

Josep M. de Sagarra ha posat una glossa 
espetegant a aquest llibre gruixut, gruixut 
en molíts sentits. 

Josep M. de Sagarra pensem que potser 
s'ho ha pres una mica massa a la valenta. 

Tampoc—què, diable! —no pot matar hom 
tot cl que és gras. Confesseu, si no, que 
la vida fóra massa ensopida. 

—"El Dia" de Terrassa, publica en la 
seva darrera fulla "Les lletres catalanes" 
poesies de C. Fages de Climent, Rossend 
Llatas. Octavi Saltor, Fidel S. Riu i Dal
mau, Joan Draper i Joan Llongueras. 

—"Diari de Mataró" publicava per la 
diada un bell gravat de Sant Jordi, de 
Francesc Canyellas. 

—C. Fages de Climent està preparant un 
nou llibre de poemes. 

—Ha sortit una revista d'art i de lite
ratura de Terrassa; es diu "Llum nove
lla". 

—Segons veus, alguns es proposen de 
fundar una editorial per a la publicació 
d'obres "d'esperit lliberal". Diuen que el 
primer Pibre serà de Josep Pla. 

IMP. ALTÉS 
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34-

460. 
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CARRER DE FERNANDO 
26. Sastre, Mod. i Camiseria.—BAS I TARRIDA 

Ganiveteria.—AMERICAN MACHINE. 
Institut Musical.—Acadèmia Ardèvol. 

CARRER CORTS CATALANES 

Radio-Telefonia.—"BOMBETA MINERVA". 
Inst. elèct., aigua i gas.—RAFEL SALA. 
Pelletería.—"LE RENARD". 

•ARRER CLARIS 

102. Blau Catalunya.—J. LÓPEZ LLAUDER. 

CARRER DE TALLERS 

72. Ceràmica i rajoles.—CASIMIR VICENS. 

CARRER MUNTANER 
65. Ribas i Ferrer. B. Regina Novelles escollides 

CARRER COMTE ASALTO 

15. Mobles a plaços i comptat.—JOSEP MACIÀ. 

CARRER BOTERS 
4. F. MONFALCÓN. Tapissos pintats i oleografies. 

CARRER DEL CALL 
I. C. FONT. Mantons Manila i Mantellines. 

Llaneria i Sedería.—CASA PUIG. 
pral. J. COSTA.—Antiguitats d'art. 

CARRER DEL PI 

4. Raspalleria Moderna.—FERRAN MAURI. 
Articles de Pel l—J. SAUCH. 

, 2.». SASTRE.—L. MIR. 
Art. Fotogràfics.—S. COSTA, 

pral. Fca. Plisats— BRUTAU I MOXO. 

CARRER DE SANT PAU 

. Camiseria del Liceo. — JOAN VALLVÉ. 

9 
28, 

2 1 
11. 
' 3 . 
14 

"4, 

126. 

15-
20. 
42. 

124. 

CARRER BALMES 

RADIO-ELECTRIC Manufacturers. 

RAMBLA DE CATALUNYA 
Pelletería "La Sibèria".—J. T I C ó . 
Perruqueria.—J. MAYMÓ. 
Bar.—LA PAGESA DE LA RAMBLA. 
Instal. bones i barates.-Barnadas i Espinet. 

CARRER DE LA BOQUERIA 
36 i 38. Camiseria.—RODRÍGUEZ & FERRER. 

CARRER CORRIBIA 
2 i.r. Lligues i Tirants CATALONIA. 

CARRER VILA-VILÀ 
66. Palla i Alfals JOSEP CATALÀ. 

CARRER PORTAFERRISSA 
22. Ganiveteria i perfumeria.—VDA. DUCHEIN 
- '5 -

29 

60. 
76. 

140. 
'93-

460. 

Camiseria A. "DE B. CORNELLÀ. 

CARRER ARIBAU 

31. Perruqueria ENRIC SORIGUE 

CARRER FONTANELLA 

Art. Fotogràfics i Radio.—PÉREZ i SÀBAT. 

CARRER JOVELLANOS 

Art. Fot. i treballs de Laboratori.—E. Picazo 

RONDA SANT ANTONI 

OLLA EXPRESS.—Detalls a Import Àcar. 
Billars patentats Xifré— "LA ACTIVA". 

CARRER SALMERÓN 

Articles fot. i radio.—V. CALDES ARÚS. 
Làmp. Elect, i radio.—RAMON RABASA. 

DIAGONAL 

'Radio Iris".—J. B. MODOLELL. 

Establiments 
MARAGAL·L 

Passeig de Gràcia, g5 
BARCELONA 

RAMON SUNYER 
JOIER 

Corts Catalanes, n.* 643 
Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

ÉS E L M I L L O R X A M P A N Y 

A P A R E L L S I A C C E S S O R I S 
F E R A I.A 

RADIO TELEFONIA 
B E Z . E S M U 1 Ü R S M . A R Q V E S 

V e n d a 2 t l m a j o r i d e t a l l 

Carrer Canuda, 45 i 47 

B A R C E L O N A 

D I P Ò S I T D E M A T E R I A L E 1 È C I R I C 

JOSEP CIÀVEII 

TALLERS REIG 
LA CASA MILLOR 

E n r i c G r a n a d o s , n . ° 21 
mm , | . Telèfon 2 0 8 5 - A 

mODleS a DOn preil BARCELONA 

TRICROMIAJ-AUTOTIPIA5 

m* $^ m*m< m?®* «*«*$ 

MAGATZEMS 
CATALUNYA 

7, P l a ç a de Catalunya, 7 

B A R C E L O N A 

$ 

&! 

A L T E S A O Y E T A T S 
P E R A S E N Y O R A 

ILT1MS MODELS 

filcyància-Roii yust-Ecouomia 

? 

I 

* Senyora: Visiti aquesta casa \ 

I N M I <ffixm >m<m <m> W 

B R A G U E R S I F A I X E S A M I D A - S U S P E N S O R I S S P O R T - MITGES - GENOLLERES - TURMELLERES 

ELÀSTIQUES - ESPARDENYE S AMB SOLA DE GOMA - C I N T U R E S P E R O P E R A T S D ' H É R N I A 

TIRANTS I CINTURONS DE CAUTXÚ - BITLLETES C O T O N S " G L A S S E S " B E N E S 
P I L O T E S T E N N I S I F U T B O L - ESPONGES - PETAQUES MARCA " L A G E R M A N A " 

P I T E T S - B A B E R S - CALCETES TOT GOMA PER INFANTS - P I L O T E S I J O G U I N E S T O T G O M A 

ART ICLES DE GOMA PER A BARBERS - MITJONS DE CAUTXÚ - GORROS DE BANY - TELES PER LL IT - XUPADORS 

PRODUCTES TUSELL, S. A. - RONDA SANT PERE, 12 - B A R C E L O N A 
GXP )çrp 

cxr 

j J 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 

= P A R A I G Ü E S :: OMBREL·LES = 
¡ V A N O S | 

B A S T O N S I 

| j . C ARDUS I 
¡ P O R T A F E R R I S A, 10 § 

1 BARCELONA = 

nu i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l r 

Oficina de còpies CASA R E N É 
Circulars • Treballs n minia • llapidilat. h n esnetl i eeosonia 
CARRER DE MONTSIÓ, l 8 , TELÈFON 4 5 2 5 - A • BARCELONA 

La fama d'una marca 
consi&teioc en la 

fabricació perfecta. 

JLa marca 

n E IJ IJ 
ha conquerit fama mundial, és la 

preferida pels ràdio-tècnics 
i la que més recomaneu 

amb satisfacció, els que en posseeixen 
un aparell receptor. 

Les 42 estacions europees podeu 
rebre amb els Receptors BELL; 

ftincionen 
amb dues lampares 

alimentades 
per jñles seques Bàdio-Suprema. 

Pelai, 5 6 . - Barcelona 

Dolços, dolços, dolços fins 
per llepar-vos-hi els deu dits. 
La casa més llaminera 
l a C a s a E s t e v e R i e r a 

ESTEVERIERA 
ConíTter i Pastisser 

P a de luxe 
RAMBLA DE CANALETES 9 i II . 

T E L È r O N A 2 7GO. 
CARRER DE M A L L O R C A . 5 0 7 i 3 0 £ > : 

TELÈFON. C . 2 . 

BARCELONA 

I í I I I s s 
í 
s 
i 
i i 
ï 

CAFÈ DE LA 
RAMBLA 
Rambla d'Estudis i 
Carrer de la Canuda 

L'establiment 
del dia 

Cafè = Dolceria 

í 
i 

s 
ï 
i 
ï 

i 
§ Charcuterie = Restaurant 
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