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Jaume embarcà la vetlla del seu sant. Era 
la seva primera sortida de Catalunya. Ana
va a Marsella, on li semblava veure un punt 
de partida de les dues grans rutes seculars 
del món: Terra endins, Occident; camí de 
la mar, l'Orient mirific. Kll no sabia enca
ra quina de les dues rutes pendria. No co
bejava la conquesta de c; p objecte exterior. 
La seva aventura era moral. Cercava la pau 
i l'equilibri, alterats de temps dins el seu 
cor per la disbauxa sentimental i romàn
tica. 

La nit era clara. Cap a Montjuich la rat
llava la sageta de foc d'algun coet. De bord 
s'oïen les sardines dels ceguets que capta
ven pels bars del capdavall de la Rambla. 
La nit, la música, no deien un mot de me
langia al cor del fugitiu. 

Hi havia una gran lluminària a coberta. 
Muntaven passatgers. Tot aquell tràngol en
congia una mica l'esperit de Jaume. Era una 
mena d'impaciència timida. 

Arribà un passatger jove, fort, bru, que 
cridà l'atenció de Jaume per l'energia del 
seu rostre. Com si fos l'arno del vaixell, 
s'obria pas en mig de, la gent—amb la seva 
«ran maleta a la mà—sense demanar per
mís a ningú, sense una paraula d'excusa. 
Jaume el seguí amb l'esguard. En cinc mi
nuts ho remogué tot. Parlà amb els oficials, 
gesticulà davant el capità, enèrgicament, 
atragué els esguards de les senyores, els 
homes exclamaren: quin tipus! i desapare
gué. 

Com si només s'hagués esperat l'arribada 
d'ell, els mariners començaren de llevar 
àncores, les calderes de panteixar. Mentres
tant tot el vaixell trepidava. La sirena es
trident xiulà. La nau girà lenta, majestuosa : 
H'ini hauria dit que era la ciutat la qui 
s'allunyava. 

Quan ja només s'albiraven les altes llu
minàries del Tibidabo, darrera visió de Bar
celona pel camí de la mar, la coberta esde
vingué deserta. Jaume, per tal de roman-
dre-hi ;.mb tota llibertat, subornà uns ma
riners. Es plantà a la balconada de la proa 
tallanta, amarat de lluna, rebia en mig del 
pit l'aire ple de la mar. Els demés passat
gers ja devien estar colgats. Ell no afre-
turava dormir. Els altres anaven a llurs 
treballs, a llurs afers, a llurs empreses, tal 
vegada a llurs plaers o a llurs quimeres. Ell 
anava a bressolar-se damunt els dies i les 
coses com un infant balbuç o un convales
cent. Si la seva esperança seria també una 
quimera, ell ho sospità un instant. Tot 
creient-se cl més lliure dels homes perquè 
havia romput amb quatre antics costums i 
tot imaginant ésser un home nou per tal 
que anava a un país nou per ell, tingué un 
moment de flaquesa i de dubte. A tot arreu 
on vagi, a l'índia, al Pol no seré esclau de 
les meves febleses ? 

Però tot seguit reaccionà. Es recordà que 
aquell viatge l'havia decidit i emprès mit
jançant un gran esforç de voluntat. I en 
la seva voluntat dinàmica, tivanta i exalta
da sí que hi creia per damunt de tot. Ella 
l'havia tret del marasme sentimental i el 
salvaria de tot perill. Poc a poc anava retro
bant el seu formidable entusiasme, aquell 
entusiasme que en les hores de prq^ona in
tensitat tenia quelcom de fantàstic i àd
huc quelcom de cruel, desfet com era de 
tota llei humana. 

Ara sentia les rgaltes j les mans glas-
sades., però al cap hi havia una bella xar-
dor. Se li eixamplava el pit, bevia l'aire 
fred com un licor asserenador. Distingia 
tres sorolls, acompassats cadascun subjec
te al seu ritme, que avançaven amb el vai
xell. Era la proa que partia l'aigua amb 
un ritme seguit, suavíssim; eren els cla-
poteigs de les ones a les costelles de la 
nau; era la respiració de les calderes, in
termitent;, monòtona, acompanyada d'una 
sorda trepidació. Tot, en conjunt, creava 
una bella harmonia que s'acordava amb la 
majestat de l'hora i el lloc. Jaume escol
tava, esguardava la mar, l'horitzó cendrós. 
No era un embadaliment va, era el re-
surrexit que començava. 

Sobretot s'encantava de cara al cel. Mai 
li havia semblat tan vast ni tan prop. 
Veient la Carretera de Sant Jaume, com 
una estela de glòria de llarg a llarg del cel, 
recordà que l'endemà era el seu sant. Qui
na punyida aquest record! Un dia, en tal 
festa, esperà a ella tota la tarda, vana-

ment. Quan es presentà, entre dos foscans 
pressosa. inventant excuses, ell flairà per 
primera vegada la traïció. Després dos anys 
de glavis al cor, a la carn... 

En mig dels estels, n'hi brillava un de 
misteriós i fantàstic. S'apagava, s'encenia, 
tornava a apagar-se, tornava a encendre's, 
així tota la nit, fins que es dilui en la cla
ror verdosa de l'alba. En aquest estel acabà 
per concentrar-se, per Jaume, tot l'encís 
de la nit. Pensà que no gaires homes te
nien, com el Sant Apòstol, una via d'es
tels que senyalés llur camí. Jo mateix—es 
digué—com podria tenir-la, si no porto cap 
missió nova al món, si Déu no m'ha cri
dat per a salvar a ningú. Gràcies que em 
salvi jo, tan exaltat com sóc i tan esgarriat 
com he anat sempre. 

Però aquell estel de llum intermitent, li 
semblà que era el seu. tal vegada el de tots 
els homes de bona voluntat que van entre 
des foscans pel món en cerca d'una mica 
de pau o de ventura. Ara els fa una cla-
roreta dolça, i ra els deixa a les palpentes, 
com si fossin orbs, però torna sempre a 
lluir després de cada eclipsi, talment la fe 
al cor de l'home que no s'estronca mai del 
tot. 

Fra tard de la nit quan davallà al cama-
rot. Amarat de celístia, li clarejaven els 
ulls com si haguessin ei psat la llum dels 
estels i la lluna amb les miri; des de refle
xes que feien dins la mi r. 

El despertà, molt aviat, l'estridular de la 
sirena, llarg, persistent, sense repòs i un 
ronc estrany, espès, que vi nia de les cal
deres. Tot, una mica apagat, com si hi ha
gués uns vels materials, o de somni, entre 
els brogits i el!. Parà l'orella, oi una cal
ma astoradora, els tres sorolls rítmics del 
vaixell havien mort, li semblà que el basti
ment no caminava. 

Es vestí, eixí fora al camarot. Al pas
sadís es trobà amb el jove enèrgic i bru qui 
li digué: 

—Estem parats per mor de la boira, fa 
més de quatre hores. La sirena no para 
de xiular per tal d'evitar una topada amb 
un altre vaixell. 

Pujaren a coberta. Tots els llums esta
ven encesos. De l'un cap de vaixell a l'al
tre no es distingia res. Els mariners esta
ven alerta, se'ls veia com a traves d'un 
fum molt dens, immòbils, espectants. Ja 
era l'hora clara del dia, una penombra gri
sa ho delatava, però l'esguard no arribava 
a travessar els vels de la boira més enllà 
de ¡'alçària de l'arbre mestre. 

—Anit us vaig cercar inútilment—digué 
el jove bru a Jaume. 

—A mi?—féu aquest extranyat. 
—Sí, per què no? En vaig fixar en vos 

en pujar a bord. Després us vaig seguir 
dues o tres vegades amb l'esguard. Des
prés us vaig perdre de vista. No éreu al 
saló... Vàreu anar a dormir molt aviat? 

—Molt tard, al contrari. 
Li explicà la seva estada al balcó de proa. 

L'altre somrigué. Un somrís de superioritat, 
que no fou agradós a Jaume. Tampoc li 
agradava la familiaritat que el desconegut 
es prenia amb ell. El jove bru afegí: 

—En veure-us, em vàreu fer l'efecte d'un 
home encongit. Se us coneix que no heu 
anat gaire pel món. 

—En efecte—respongué Jaume càndida
ment—aquesta és la meva primera sortida. 

L'altre, li explicà perquè el cercava anit. 
A bord hi havia dues franceses estupendes. 
A ell no li semblaven pas dues virtuts, 
tampoc dues aventureres. Una cosa entre
mig. No hi havia joves aprofitables entre 
el passatge. I com ell, el desconegut, ha
via pensat conquistar la que li feia peça, 
cercava un jove que fes de partenaire— 
així, en francès—a l'altra, per tal de què 
l'experiència li havia demostrat que aques
tes coses cal treballar-les sempre de pare
lla en parella, sinó, en trontolla l'eficàcia. 
Per això havia pensat en ell i que perdonés 
la franquesa. Mentre l'un treballaria la 
bruna, l'altre podria guanyar-se la vida 
amb la rossa. 

—Perdoneu—li respongué Jaume iròni
cament—estic desenfrenat. A més no és 
aquest l'objecte del meu viatge... 

L'altre l'esguardà amb ulls esbalaïts. No 
comprenia que un jove ben plantat i formós 
li fes aquella resposta. 

—Em fa estrany — li digué — que jove 

com seu no us tempti la ocasió d'un gaudi... 
—No—respongué Jaume.—No em temp

ta ço que proposeu. 
El jove bru romania meravellat. 
—Perdoneu—digué.—Si he topat amb un 

virtuós, potser un estudiant de capellà... 
perdoneu. 

—Tinc la mànega ampla com el qui més 
—féu Jaume—i he pecat potser més que 
torça d'altres pel cantó de la carn. Avui, 
p rò, la conquesta d'una dona no m'interes-
-;i. Aneu vós, i sol, o amb companyia, feu 
el vostre fet. 

EI jove bru se n'anà defraudat, mig ofès, 
humiliat. 

Es desféu la boira. El vaixell caminà. 
Jaume trobava el dematí llord. Hauria vol
gut ésser lluny, molt més lluny del que era 
després d'una nit de navegació. Li sembla
va ridícul que mentre ell havia fantasiejat 
tant durant la nit, corrent qui sap a on amb 
la imurinació. el vaixell es trobés encara 
davant la costa catalana. 

A taula, el jove bru se li assegué al cos
tat. Allí també semblava l'amo. Amb les 
dues franceses parlava el francès perfecta
ment. Amb uns senyors, parlava en italià. 
Amb uns ; ¡tres, el castellà andalusat i amb 
tota una familia rara. xampurrejava l'an
glès. A Jaume li parlava en un català em
pedrat de mots estrangers. Les maneres re
servades i fredes d'aquest el tenien intrigat. 
Li preguntà on anava, què feia, quin era 

jecte del seu viatge. Per fugir de la 
a persecució, després de dinar, al mo

ment que els passatgers anaven a fer ter
túlia, el solitari fugitiu s'escapolí cap al 
mirador de proa. La companyia li sembla
va poc interessant i ell era massa jove i 
massa preocupat encara de si mateix per 
extreure les essències de la vulgaritat o de 
les seves apariències. 

!li havia un músic sudamericà qui anava 
a Itàlia per tal de retre el tribut de la 
seva admiració als peus de Puccin-i i de 
Mascagni. A l'ensems, miraria de col·locar 

¡eves ' ;bres als teatres d'òpera italians. 
de Milà! I) aquestes obres en 

conèixer fragments als passatgers. I 
el piano de bord semblant-li un xic tronat, 
els executava en una ce; rina que mai no 
es treia de la boca o de la mà. La perma
nència de l'hilarant instrument als seus dits, 
li havia valgut, el passatge que venia de 
Buenos Aires, el sobrenom de l'home de 
1 ocarina. Era un home corpulent, brunís-
sim i de pèl crespat que contrastava amb 
l'altre artista que venia a bord del vaixell. 
I era aquest el famós doctor Papuss, cone
gut pels seus dejunis, aquell mateix qui es 
tancava en una caixa segellada, de tapes 
envidriades, i es passava vuit dies sense 
tastar res, oferint-se en espectacle als 
públics d'Europa i Amèrica. Aquest s'as
seia a taula, però ho menjava, almenys 
davant la gent. Això si, tot el dia ficava 
terrossets de sucre a la boca, prèviament 
mullats amb unes gotetes d'un líquid gro-
iumc que duia en una ampolleta que es 
treia de la butxaca. Aquesta operació de 
treure's l'ampolleta, mullar el terrosset i 
empassar-se'1, la feia parsimoniosament, 
davant de tothom, amb un aire paradoxal 
de franquesa i de misteri que era l'admira
ció de tots. Era un artista aquest home. 
Còmics, pianistes, violinistes, escriptors in
ternacionals de moda—a la manera de Blas
co Ihànez—no se li podien posar a la sola 
de la sabata. Era alt, prim i sec, elegant de 
vestit i de maneres, i tot ell semblava de 
cartró encerat. La cara, haurien dit un 
pergamí vell acabat de desarrugar. Tot ell 
tenia un aire de superioritat i de misteri 
insuperable. 

Jaume no sapigué apreciar el músic ame
ricà ni al doctor Papuss. El jove català bru, 
sí. Repartia les hores entre el doctor Pa
puss—de la conversa amb el qual semblava 
sentir-se'n extraordinàriament orgullós—i 
les franceses que no acabaven d'escoltar-lo. 
Quant al músic, el jove bru semblava 
menysprear-lo una mica. El demés passat
ge era insignificant, innominat. 

Les aigües guspirejaven com a miralls 
al sol, l'ona verda es desfeia en blancs ser
rells d'escuma, els delfins, a ramades, sal
taven a flor d'aigua, es capbussaven, s'em
paitaven arran mateix del vaixell. Hom 
hauria dit que s'oferien en espectacle, tal
ment uns animalons ensinistrats, en la vas
ta piscina d'un circ. 

Jaume s'hi embadalia. No veia més que 
cel i aigua. Al cor li entrava una pau, un 
oblid... 

El vaixell tocà a Cette. Al passatger sen
timental li passà una cosa estranya. Mai 
no s'havia aturat a pensar que Cette fos 

jna població. ¿No s'havia imaginat que era 
un pur terme comercial i que allò de la 
"estació enològica", que de petit s'havia 
acostumat a veure a la secció comercial dels 
diaris, era quelcom de semblant a una en
titat metafísica? I vet aquí que ara el vai
xell navegava pels mateixos carrers de 
Cette per on passaven bells canals, s'endin
sava per davant les cases i els passeigs; 
a les portes i finestres hi havia noies i 
infants; hi havia homes que prenien ab
senta a les voreres dels cafès: i allà da
vant, a l'altra banda de la mar, per damunt 
els casals, una costa molt bella i policro
mada amb un cementiri les tombes del qual 
eren una ramada de coloms ajocats! 

Això el féu reflexionar. Quina idea més 
incompleta i falsa no tindria ell del món! 
Quantes coses aprendria durant el seu viat
ge ! S'avergonyí d'haver fet una joventut 
de sentimental ignorant de la Geojgrafia. I 
com a pecats, o greuges comesos contra la 
pròpia consciència, es dreçaren les seves 
múltiples ignoràncies: de !a Història, de la 
Física, de les Ciències Naturals.. . Xo sa
bia res de res de les coses concretes del 
món. Només quatre mots sonors d'una re
tòrica romàntica i personalíssima. Acotà 
la testa a la barana del vaixell i mormolà 
un "mea culpa" profund que confià a la 
mar i a l'aire. 

Per la gràcia i la bellesa de Cette, per la 
regirada de pensaments que dins d'ell ha
via provocat la primera visió de França * ra 
enfortidora i gaudiosa, d'un gaudi nou i 
renovador, com el fueteig d'un aire sec 
i violent que trastorna i guareix a l'en
sems. Doncs hi havia al món gaudis millors 
que els provinents del tremolor del si d'u
na dona, doncs eia segura la salvació!... 

Tothom havia pujat a coberta. En dei
xar Cette, altra vegada a p!en.a mar, l'aire 
de la tarda refrescà bellament. Tot i tot
hom semblà desensopir-se, hi havia una 
gran animació, els passatgers es feien 
amics. 

FI jove bru, d'un grup de senyores ma
dures qu<: l'esculiaven embadalides, anà cap 
a les dues franceses planturoses que ja 
semblaven esperar-lo. Tot seguit, Jaume 
s'adonà que parlaven d'ell. De lluny no 
sentia el que deien, però de cua d'ull veia 
que se'l miraven. A l'aire collí aquest mot 
d'una d'elles. I^a veu era dolça, sonora i 
burleta i amb tot, tenia quelcom de manyac 
i tendrament femeni: 

—Oh. i! n'ainic pas Ics femmes! Qu'cst-ce 
oti'il aiwr done? , 

Els tres rigueren amb gran esclat. Jau
me sentia irritar-se per moments. Se n'ana
va més lluny per no veure'ls, la dolça veu 
com un plany amorós, encara li ressonava a 
les oïdes, quan el jove bru se li acostà. Amb 
la rialla insolent a la boca: 

—Què feu?—li digué.—Xo esteu més 
animat? Troben que teniu un tipus perfec
te i engageant d'espanyol i vós seguiu fent 
el badoc. No puc creure que no us inte
ressin les dones. A mi és l'únic que m'in
teressa del món. Treballo molt, en cos i 
ànima, per a guanyar diner. Però un cop 
el tinc tot se me'n va per elles. Elles soles 
són la felicitat... 

Jaume s'escruixí d'haver., durant molt de 
temps, sentit com aquell home que tenia 
davant. Aleshores, amb aquell curiós estat 
psicològic d'irritació que ens produeix veu
re que un cretí pensa les mateixes coses 
que nosaltres hem pensat un temps, o en
cara pensem, i amb aquella violència en què 
sentim la necessitat de rebatre les seves 
afirmacions, Jaume cridà abruptament: 

—Aneu-se'n al diable amb la vostra fe
licitat ! 

El jove bru el prengué per un misàntrop 
o un desequilibrat i el deixà. 

Havia arribat el capvespre. El vaixell 
brandava joiosament, veloç, flairant la pro
ximitat del port, com un cavall de sang en 
arribar a les portes de la vila nadiua. Cor
ria un aire fresc que retornava els sentits. 
La nau avançava per un aigua moradenca 
i espessa com el vi. Sortiren els primers 
estels. Tornà a encendre's i apagar-se 
aquell misteriós llum que Jaume esguarda
va amb ull joiós i tendre. 

A la coberta de tercera, hi havia un en
grescament de festa. Tot eren anades i vin
gudes a la cantina, el vi corria de mà en 
mà, hom menjava a peu dret, hom cantava 
en italià, francès i espanyol, hi havia ball 
flamenc, taranteHa napolitana. 

En fosquejar, el vaixell entrava a la gran 
rada de Marsella. Havent desembarcat, el 
jove bru anà a agafar-se del braç de Jau
me : 

Per darrera vegada, escolteu—li digué—. 

HBUOTECñ PARTICULAR 
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Del balconet estant Les tinc citades per aquesta nit. Les por
tarem on voldrem. Jo pago el xampany i 
el que sigui. Però volen que hi sigueu vós. 
J a us deia que aquestes coses s'han de fer 
per parelles... 

Jaume estava incommovihle. 
•—Us traspasso la rossa—afegí com si 

ja trafiqués en cosa seva.—Ah! Ja he des
cobert qui són. Són la cambrera i la cui
nera de l'amistançada del marquès de... 
(aquí un conegut títol barceloní)., una ex-
estrella de cafè concert. Llurs amos fan 
un llarg viatge per Europa i han deixat a 
llurs serventes en permission. Les podríem 
acaparar uns quants dies. Suposo que vos 
parleu el francès... 

—Fi, done!—féu Jaume per tota respos
ta i com qui diu matant dos pardals d'un 
tret. 

L'altre s'indignà: 
—Mai no sereu un home feliç—digué. 
—Per què?—féu Jaume. 
—Perquè no sabeu aprofitar l'ocasió. 
—Mireu, el meu mal no vol soroll—res

pongué Jaume i el deixà en mig la Plaça 
de la Joliette. 

L'altre el seguí. Se li posà al costat, li 
digué: 

—I on voleu anar, sant cristià, si m'heu 
dit que no coneixíeu Marsella. Almenys 
permeteu que us orienti una mica. 

Tenia l'esperança de convencé'l encara. 
—No cal—respongué Jaume fent l'ho

me—tinc un natural que tot m'és pàtria. 
No em sembla pas que m'hagi mogut de 
Barcelona... 

—Bé sou prou desinvolt—-digué el jove, 
irònicament—. Deveu dur la butxaca ben 
plena. No hi ha res que enforteixi i faci 
més lliure a l'home que els diners. 

Ço que enforteix i lliberta més a l'home 
es la despreocupació de la felicitat—pensà 
Jaume, però no s'?treví a dir-ho al seu im
provisat company per tal de què aquest no 
copsaria l'abast del seu pensament filosòfic. 

Mentrestant, el jove bru tenia també el 
seu pensament secret: 

—Ets un càndid i vols fer l'home—es deia 
-—Me la pagaràs. 

El portà a un restaurant del moll i a la 
nit, mentre Jaume filosofava, entre som
nis, sobre la felicitat, l'altre li robava la 
cartera. 

L'endemà es xalava amb les franceses. 

V O L V E S 
A Sant Francisco de Califòrnia diu que 

estat descobert un raig de llum d'una po
tència extraordinària. 

Ja el voldríem tenir ací, aquest raig de 
llum, a veure si ens descobria moltes co
ses; entre altres, els corrents de diner sub
terranis. 

* * * 
Ha passat la Mare de Déu d'Agost i les 

festes majors han estat celebrades a dot
zenes i com mai no era estat vist. 

Ja es coneix que hi ha guerra i crisi. 

* * * 
Hem vist als diaris uns anuncis de la 

Companyia de Ferocarrils de Catalunya, 
dels que es destaquen amb grosses titulars 
"Aproveche las fiestas venideras". Nosal
tres ja ho crec que les hem aprofitades; 
però no donant negoci amb aquesta Com
panyia, que anuncia a la premsa entre les 
esqueles mortuòries i els anuncis de les em
preses de pompes fúnebres. 

* * * 
La Companyia Telefònica Nacional d'Es

panya, com tots sabem, construirà un edi
fici monumental a la Plaça que s'està ur
banitzant amb no menys monumentalitat. 
Decididament, això de la monumentalitza-
ció és una cosa que ha pujat al cap de mol
tes persones. Veritat, senyor Nebot? 

* * * 
Amb això de la "gente nueva" i de la 

gente vieja" ens roda el cap. Tant aviat 
algú que ens creiem és més vell que en 
Weyler resulta ésser nou de trinca, acabat 
de sortir de l'ou. com algú que ens creiem 
és nou, resulta de l'edat de pedra. En bé 
de tots, ja que pràcticament resulta impos
sible distingir els nous dels vells, seria con
venient que a darrera del nom i dos cog
noms hom hi posés una distinció especial, 
per exemple una n quan es tracti de gent 
nova i una v quan contràriament es tractés 
de gent vella. Tots hi sortiríem guanyant. 

* * * 
Segons la Societat d'Atracció de Foras

ters vindrà aviat una expedició de profes
sors i alumnes de l'Escola Superior de Co
merç de Venècia. La dita Societat els ha' 
enviat diversos fascicles il·lustrats amb l'ob-
jecte que es formin l'impressió avançada de 
la bellesa més o menys monumental de 
Barcelona. 

No sabem si els hauran enviat quelcom de 
la plaça de Catalunya, ara el que sí, és se
gur, que els hauran enviat una bona foto
grafia del " 2 " aquell d'En Pitarra. 

G. A. LL. 

Tot torna! Fins la força muscular de 
l'home de les edats primitives; ço que ve a 
constituir com una mena d'anacronisme en 
aquesta època decadent. 

Un nou Samson çcaba de debutar en una 
població llunyana de Rcnnes, i en circums
tàncies molt semblants a aquelles en què es 
va trobar el més famós dels jutges d'Israel 
en caure captiu dels filisteus. 

Aquest personatge és M. Trons, allò que 
es diu un vertader home de pes, de tant 
pes, que l'altre dia no el podien dur les ca
mes... a conseqüència de portar algunes co
petes de més a sobre. 

Això va fer que els gendarmes el detin
guessin, i el duguessin a lo. prevenció a dor
mir la mona. A l'endemà, considerant que ja 
¡uniria fet la bullida i que per tant estava en 
disposició de trobar el camí de casa seva, 
varen anar a donar-li llibertat. Quina no 
seria la sorpresa dels gendarmes encarregats 
de donar compliment a l'ordre, en veure que 
l'ocell havia volat! I encara si només ha
gués desaparescut ell, no hi haurien tingut 
gran cosa a dir, però el notable del cas és 
que també s'havia fet fonedissa la porta de 
la presó, que el pròfug s'havia endut des
prés, tal com va fer Samson amb les de 
Gasa. 

Amb tot, M. Trons no va trigar a caure 
en poder de l'autoritat, la qual li fa purgar 
segurament la passada amb uns quants me
sos de presó, assegurant-se bé que no podrà 
escapar-se, cosa un xic dificultosa, car amb 
cl nou Samson no valen les estisores de Da-
lila, per la semilla raó de que no té la força 
als cabells, ni pot tenir-l'hi, perquè és calb 
com una síndria. 

* * * 

A Quene-cn-Brie, hi han instal·lats dife
rents telèfons que comuniquen amb els de 
París, per medi de l'estació de Nogent-sur-
Marne. Fins ara els abonat» no tenien quei
xa de la manera com desempenya el càrrec 
la telefonista, que té encomanat el servei; 
aquesta senyoreta—cosa que no es pot dir 

.de totes les del gremi—no es fa pregar gens 
ni mica per posar les comunicacions que se 
li demanen. 

Els abonats als telèfons de Quenc-en-
Brie, com hem dit, no troben a la central 
a càrrec de l'esmentada senyoreta cap difi
cultat per a comunicar-se ells a»ib ells per 
medi de l'aparell, però quan es tracta de te
lefonar-se amb persones residents a París 
no hi ha manera de conseguir-ho. 

Moltes vegades s'havia provat d'esbrinar 
les causes que produïen aquest estrany fe
nomen, sense resultat de cap mena; quan 
¡"investigador revisava la línia trobava que 
estava en excel·lents condicions i que fun
cionava admirablement. I, tanmateix, encara 
¡"esmenta* funcionari no havia girat cua i 
algun abonat demanava comunicació amb 
Nogcnt-sur-Marne i París, la línia s'espat
llava caut per encantament. 

Per fi s'han descobert les causes d'aques
ta anomalia, i són unes antigues rivalitats 
amoroses que existeixen entre la telefonista 
de Quene-en-Brie, i la de Nogcnt-sur-
Marnc. 

Aquesta circumstància explica, encara que 
no justifica, que l'última de Ics esmentades 
funcionàries—que no ignorava a ou havien 
destinat la seva rival—fes el sord sempre 
que li demanaven comunicació amb París de 
Quenc-en-Brie, per la sola satisfacció de 
mortificar la "colega" en la persona dels 
abonats. 

Trobem que això ja és portar massa lluny 
una venjança, tan lluny que no més s'hi pot 
arribar amb telèfon. 

* * * 
Però no sempre els intel·lectuals han d'és

ser uns perdularis, amb les idees tan llar
gues com les rendes curtes. 

Amb motiu del pas de les obres de La
martine de la proprielat privada al domini 
públic, hom ha fet unes quantes xifres (no
més que d'autors francesos) que tenen el 
seu interès i que revelen cl gust del públic 
i el rendiment que aquest gust dóna. 

Paul Vcrlaine que de cop no va surar, 
després de temps començà a triomfar i avui 
es porten venuts 120 mil exemplars de les 
seves "Poesies selectes", he conte de Piste 
i Flaubert es venen molt i sense parar. Víc
tor Hugo representa una fortuna de dos a 
tres cents mil francs a l'any per drets d'au
tor als seus hereus. També MalUtrmé ha 
arribat a tenir un bon èxit pòstum. Perto
cant a Lamartine, de l'any 1869, quan va 
morir, fins ara han estat venuts d'aquest 
autor 1.400.000 volums, que han donat niés 
de 600.000 francs de drets d'autor: en pri
mer rengle figura "(ïracicllc , amb 258.000 
exemplars venuts; després "Focelin", amb 
124.000 exps.; "Mcditations" amb 105.000 
exemplars venuts del primer volum i 82.000 
del segon : tot plegat ha donat molts i molts 
mils de francs per drets d'autor. 

Això fa una mica de déntela. 

* * * 

Ens conten que es va cometre a Berlín un 
robatori en circumstàncies molt... diverti
des. 

Un negociant en licors, confitures i altres 
llepolcries per l'estil, que té la botiga ins
tal·lada a l'esmentada capital, va rebre la vi
sita d'un senyor elegantment vestit, qui di
rigint-se a¡ taulell va treure's cl barret de-
copa que portava, tot demanant a l'amo de 
l'establiment que li omplís d'aixarop de lli
mona. 

El confiter, com és natural, va clavar-se 
a riure en sentir tan estranya petició, creient 
que el client tenia ganes de bromejar; però 
aquest va nuínifestar-li que li parlava serio
sament; es tractava de donar un xasco a un 
amic. 

L'industrial va luiver d'accedir a l'estra
nyesa, buidant dintre el barret algunes am
polles de l'esmentat aixarop. Feta aquesta 
operació, cl parroquia va ficar-se els dits 
a la butxaca. 

—Quan us dec? 
—Dos marcs. 
—No és pas car. Aquí teniu un bitllet: 

torneu-me canvi. 
El confiter va obrir el calaix del taulell 

per tomar el canvi i mentre tenia el cap 
acotat comptant els diners, va trobar-se de 
sobte amb el barret que ell mateix havia 
omplert no feia gaire, encastat fins a les 
orelles. 

L'infeliç prou maldava per treure's del 
cap la trona, però tots els seus esforços 
resultaven inútils, perquè el folro llefiscós 
que tenia se li enganxava ah cabells i a la 
carn mateix que fos goma líquida. 

Per sort, no va trigar gaire a comparèi
xer cl dependent de l'establiment, que havia 
sortit per una comissió, el qual va conseguir 
desembarassar d'aquell barret, nou model, el 
seu principal, que eslava fet tot ell un de
gotis d'aixarop. 

Amb iot això. el contingut del calaix 
s'havia fet fonedís! 

Un acte semblant no es pot abonar de 
cap de les maneres; però tampoc no es pot 
negar que el lladre va tractar la seva víc
tima amb tota la dolçor imaginable. 

Erudició i Cultura 
Conferències fetes 

"LA M U S I C A I LA NATURALESA" . , 
a Tarrassa, al saló d'actes del Centre Ex
cursionista, per En Rosend Gran'; i Ciril, 
diu 31 de juliol. 

" LA C O N Q U E S T A S U P R E M A D E 
l'home. Reivindicació de Maquiavel. Lleis 
particulars i lleis generals. Cultura, Sócrates 
i la Immortalitat", a l'Agrupació Excursio
nista Júpiter, a càrrec del senyor Amador 
Revilla, dia 5. 

" L A C I U T A T I EL C A M P " , A GRA-
nollers, a l'Ateneu Obrer Cultural, pel se
nyor Amadeo Aragall, de la Lliga dels 
Drets de l'Home, dia 11. 

" L A P A L E S T I N A I L ' E G I P T E " , A 
Verdú, al Patronat, a càrrec del reverend 
doctor Salvador Saladrigues, dies 15 i 16. 

" E L S O B R E R S EN LA S O C I E T A T D E 
les Nacions", a Tortosa, al Centre Obrer 
de Corporacions, a càrrec de l'ex-diputat 
Marcel! Domingo. J. P. R. 

P E N S A M E N T S 
La justícia humana és com un matrimoni 

malavingut: sempre en resulten, almenys, 
dues víctimes. 

Els amics sincers t'avisaran si portes la 
cara empastifada; els falsos te la rentaran 
amb l'aigua bruta de la hipocresia. 

"Un bon sopar fa de bon esperar", així 
doncs no tinguis mai impaciència per allò 
bo que saps que irremissiblement ha de 
venir. 

Els polítics derrotats són com una criatu
ra quan acaba de rebre una pallissa; que es 
posa de cara a la pared perquè no li vegin. 

Si una barra de ferro és forta a les teves 
mans, indestructible serà la unió de quatre. 

La Prudència és mitja vida: però cal sa
ber-la suministrar oportunament. 

La llibertat d'un poble depèn dels seus 
punys. 

Mai com avui en dia, diuen els viticul
tors, ha estat el vi en grau tan alt... 

La por desapareixeria del tot si l'enemic 
no et plantés cara traidorament. 

Una víctima mai no va sola, sempre porta 
companyia. 

La política és com les boles d'un billar, 
van per allà on les fan anar els jugadors. 

J. PENINA 

L E 0 P A R D 1 
Jaume Leopardi, el cèlebre pensador italià 

fill de Recanati, poeta exquisit, melancòlic 
i intuitiu com també filòsof observador i 
serè, deixà escrits un recull de sos pensa
ments que recomanaria a tothom, especial
ment als que—igual que jo—comencen la 
primera volada de l'escala de la vida. 

Segurament algú, en llegir aquestes rat
lles, li escaparà un somrís de dubte amb una 
punta d'ironia i desconfiança. Serà dels que 
tenen de la literatura leopardiana un concep
te, en part equivocat. Veuen en Leopardi 
un poeta negatiu i pessimista. Jo no. Cert 
és que la seva colpidora malaltia que li 
portà la mort degué influir poderosament 
en ses obres d'un brill apagat. Però no cal 
oblidar que- el pessimisme leopardià dista 
molt del pessimisme sistemàtic dels indivi
dus de curts horitzons. Un tret especial de 
Leopardi que pot donar la clau de moltes 
obres seves, és la desgràcia que tingué de 
no poder jutjar el món per sos propis ulls, 
i sí, solament a través de llibres. 

Per ell., pot dir-se que fou una trista veri
tat aquella frase: "tancat en la torre de 
ivori. . ." 

En el pessimisme leopardià doncs, no hi 
ha ni desenganys ni contrarietats que una 
vida social activa hauria pogut portar-li, i 
trascendir en les seves obres. Leopardi, és 
un pessimista imparcial. 

Aixís, definia un traductor català (1) el 
caràcter de les obres del poeta de Recanati: 
" Però, sigui el seu pessimisme fruit de 
l'experiència o de la intuició i clarividència 
de son geni portentós, cal reconèixer que en 
totes ses afirmacions, dubtes i negacions, 
treta d'ells l'exageració morbosa i posats en 
llur just terme, hi ha, com en els de tot 
altre pessimista, un fons de veritat, i, ade
mes, una observació exquisida". 

I perquè ningú no temi la influència insa-
n;—que algú pretén—que poden inculcar-li 
les lectures de les obres de Leopardi, l'es
mentat traductor català que a l'ensems pro-
iogà l'obra, adverteix al lector molt afina
dament : 

"Res del que escriu en Leopardi en sos 
"Pensaments" influirà en tu tan poderosa
ment que aribi a emboirar el plaent con
cepte que tinguis format d d món: el teu 
bou seny t'indicarà lo que d'aquelles afirma
cions has de pendre; de quina part d'elles 
has de prescindir". 

I el prologuista ens diu en quins casos la 
lectura de Leopardi, ens serà benefactora: 

" Però sí en tos anhels i desigs, i en el 
tracte dels homes, experimentes decepcions 
i contrarietats; si alguna vegada veus des
truïda una bella il·lusió, aqueixa gràcil papa
llona que, un cop atrapada a costa de 
molts afanys, se'ns desfà pels dits deixant-
lii el polsim daurat de les seves ales: si, 
per efecte d'una lectura depriment, et sents 
abatut i desanimat; fes reaccionar ton es
perit recordant l'antiga màxima: " Pren les 
coses i les persones tal com són i no tal 
com tu vulguis que siguin". 

"Ella pot ésser-te un confortador remei, 
perquè enclou i resum el més excels tractat 
de Filosofia pràctica que encara està per 
escriure". 

Ara que,—resumit—tenim una idea clara 
de qui era Leopardi, anem a examinar dos 
de sos pensaments, curts i clars, triats en
tres sos l l i . No són pas els millors, ni 
tampoc els més dolents. Els he triat primer, 
per sa claredat (la llargada de sos pensa
ments, varia entre dues ratlles i cinc o sis 
planes). í segonament perquè l'un no el 
considero—almenys en l'època actual—gaire 
verídic. Es al meu entendre, mal observat. 
Segurament si visqués avui, Leopardi davant 
l'experiència de sa mateixa pàtria... i d'al
tres veïnes ja que, si la seva afirmació fos 
justa, avui no en sofriríem les conseqüèn
cies contràries. Hem de procurar, doncs, 
que el pensament de Leopardi, sigui prom-
tament un fet: " E n la vida humana cap 
qualitat no és més intolerable, ni de fet 
menys tolerada, que la intolerància". 

I el pensament que a continuació trans
criuré és amarat de prudència i sentit comú. 
Es podria posar en un cartellet a les portes 
de moltes aules, redaccions de periòdics i 
centres de cultura més o menys llegítims: 
"La manera més positiva d'ocultar als altres 
els confins del propi saber, és no traspassar-
los". JORDI JÓKAI 

( I ) Albert Aldric. 
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Tamany: 27 X ' 8 — Any 1894 — Impremta 

«La Catalana» 

Tamany: 5 5 X 3 9 — Any 10,00 — No consta 

la impremta 

Tamany: 31 ' / t X - ' — Any 1900 — Impremta 

de F . Badia 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
Costa de Llevant.—Tamany de 27 X 18. 

Fundat a Canet-Saut Pol, l'any 1894. Quin
zenal de 16 pagines, regionalista. Política, 
literatura i informació comarcal. Preus de 
subscripció: a Catalunya, un trimestre, 1 
pesseta; a Espanya, 1,25; a fora, i'so. Nú
mero solt, 20 cèntims. Impremta "La Ca

talana" de J. Puigventós, carrer Dormitori 
de Sant Francesc, 5, Barcelona. 

Lo Camp de Tarragona.—Tamany de 55 
X 39- Fundat a Tarragona l'any 1900. Set
manari catalanista de 4 pàgines, nodrit i 
dens d'escrits i ben acompanyat d'anuncis. 

Preus de subscripció: Trimestre, 1 pesseta: 
a l'estrar.ger, trimestre, 2 pessetes. Número 
solt. 10 cèntims. No consta la impremta. 

Catalunya artística.—Tamany de 31 1/2 X 
21 (que després s'enxiquí). Fundat a Barce
lona el dia 14 de juny de 1900. Setmanari 

de 16 pàgines, presentat amb un cert to. 
Il·lustrat. Director: J. Ayné Rabell. Col·la
boradors, la signatura dels quals apareix al 
número que tenim a la vista: Ramon N. 
Comas, Apel·les Mestres. F . Ubach i Vi
nyeta, E. Marquina, Manuel Folch i Torres. 
Impremta de F. Badia, carrer d'En Dou, 
14. No duu els preus de subscripció. 

l l ibres k lletres 
LA C O M P A N Y I A , per Ramon 
Tor, Barcelona. 1925. 

Heus aquí uu altre llibre que caldrà ree
ditar. Perdoneu si nosaltres ací fins avui no 
en fem esment. Ni ja quasi que no caldria, 
després del que la crítica n'ha dit, i després 
del veredicte que la pública opinió, el món 
dels lectors—per bé que reduït—li ha ator
gat. 

"La Companyia" d'En Tor Des Eures és 
un llibre contingut, és un llibre de nobilíssi-
ma disciplina, llibre d'amor i de dolor on 
els versos són fets no pas a batzegades sinó 
a cops pacients d'estudi, amb habilitat sense 
presses, amb constància sense fatiga, amb 
fe. De vegades un llibre de poemes us re
sulta inexpressiu; baldament us canti sonor, 
i és que hi manca de l'autor la massissa lli
çó de la vida. Ben diferent és el cas de "La 
Companyia", on totseguit us sentiu en la 
companyia d'una vida que us omple d'in
terès. 

EUCOLOGI, pels reverends Lluís 
Carreras i Josep Tarré (segona edi
ció), Barcelona, 1925. 

Dins el moviment sanitós i robust de la 
pietat nostrada, cal assenyalar amb goig la 
segona edició d'aquest saborosíssim llibre 
que en poc temps restà exhaurit, i que la 
demanadissa provinent de molts indrets ha 
obligat a reeditar, notablement millorat i 
completat. De la vàlua intrínseca del llibre, 
ja no cal ni parlar-ne, ni nosaltres no fórem 
qui per fer-hi consideracions. Voldríem re
marcar solament l'elegància i claredat del 
llenguatge, la unció que hi traspua: un bell 
exemple de la nostra parla que s'eleva fins 
a Déu, al costat de les altres parles més 
belles. 

S A B A D E L L E N Q U E S I A L 
T R E S P O E S I E S , per Agnès 
d'Armengol; tria feia per Joan 
Costa i Deu i Joan Sallares.—Bi
blioteca Sabadellenca, 1925. 

N o sabríem com ponderar la tasca que 
realitzen aquests inspiradors, orientadors i 
cooperadors de la " Biblioteca Sabadellen
ca" que avui donen aquest exemple de tre
ball, d'optimisme i de fe, sense preocupar-
se de fets exteriors adversos. Convé te
nir aquest exemple present per treure del 
damunt nyonyes, indiferències i escepticis
mes que no fan cap bé, fan mal. Ja no 
és lícit d'invocar les circumstàncies, ja no 
és lícit de dir esperem que passi això, que 
s'esvaeixi aquest pesombre. i llavors en la 
nova claredat íeemprendrem el camí, amb 
més vigoria, més que mai. Aquesta manera 
de pensar i d'expressar-se era tolerable. 
ex<-usable potser temps enrera, avui no val. 
Les circumstàncies actuals, això tan inex
pressiu però alhora tan gràfic, de "les cir
cumstàncies actuals" ja hem de deixar-ho 
¿rreconat: i la qüestió és, i el mèrit rau, 

precisament, a treballar en les circumstàn
cies actuals i en les que siguin. 

Treballar d'una manera o d'una altra, 
sempre en sentit constructiu, és tothora pos
sible, són els camins infinits, Atuir-se, dis
gregar-se, fer la viu-viu i fora, no escau 
a homes. 

A Sabadell—no preguntem com s'ho han 
fet, no ens interessa això precisament— 
dontn una tònica d'aquest treball que ena
mora. Un dia ja ho indicàvem i avui hi 
insistim. 

Es un goig dels ulls i és un goig del cor 
trobar-se davant d'aquestes realitzacions, 
que són pom dàtils saborosos, i aigua fres
ca dins l'oasi; però entengueu que es tiacta 
d'un oasi no pas trobat a la bona de Déu, 
sinó volgut, provocat, creat per mà d'ho
me. Avui podem fruir de l'obra de la se
nyora Agnès Armengol, que molts a penes 
coneixíem, que coneixíem d'una manera 
molt fragmentària, insuficient. El treball 
honest d'aquests dos esperits renaixentis
tes que es diuen Joan Costa i Deu i Joan 
Sallares hi ha contribuït molt. 

SEVERAL 

L L I B R E D E L E S J O V E N T U T S 

Desitjosos de donar a conèixer arreu de 
Catalunya a tots els millors prosistes i poe
tes novells que existeixen actualment a la 
njstra terra, s'han reunit una colla de jo
ves amants de les nostres coses que dintre 
de poc emprendran la tasca d'editar una 
sèrie de volums que sota el nom "Llibre 
de les Joventuts", comprendran la Biblio
teca "Joventut de Catalunya", en els quals 
hi haurà un escullit nombre de novel·letes, 
proses, contes, narracions, versos, etc., dels 
millors autors novells de la nostra Catalu
nya, la majoria dels quals són desconeguts 
per molts catalans. 

La Direcció de la Biblioteca "Joventut 
de Catalunya" crida a tots els catalans i 
catalanes de bones idees, aficionats i amants 
de les nostres arts, perquè cooperin en 'ot 
el que els sigui possible a aquesta obra de 
difusió literària novella, que mostrarà a 
tot Catalunya el bon estol de futurs poetes 
i novel·listes. 

Afortunadament Catalunya disposa avui 
en dia d'una envejable Biblioteca; hi man
quen, però, llibres de la índole dels que ens 
pi oposem editar, preferentment amb la 
col·laboració novençana de la joventut de 
Catalunya. Una vegada assolits els nostres 
propòsits, a Catalunya, no li faltarà cap 
classe de llibre, gràcies a l'esforç unànime 
de tot el jovent català que, no dubtem veu
rà afalagador els nostres propòsits, l'èxit 
dels quals depèn exclusivament d'ell. 

Els qui desitgin prestar-hi llur col·labo
ració, poden dirigir-se personalment o per 
escrit, a la Direcció de la Biblioteca " J o -
vciitut de Catalunya", carrer València, 195, 
Barcelona, a la qual adreça s'hauran de 
trametre també els originals que desitgin 
que es publiquin, que per aquest cas hau
ran d'ésser inèdits. 

C O M E N T A N T . . . 
N A P O L E O 

No anem a retreure ara el nom del cab
dill militar per glorificar-lo com a tal, no. 
El respecte i amor que devem a la vida 
més aviat ens obligaria a parlar de ses 
gestes heroiques i sagnants, que costaren 
a França, la vida de 2.000.000 d'homes i 
e.itorze anys de guerra contínua, amb més 
repulsió que no pas entusiasme. L'apologia 
que el mateix emperador féu de la seva 
política en el "Memorial de Sainte-Hèlene" 
no ens convenç pas, i ens inclinem a creure, 
com diu el seu biògraf H. Monin, que al
guns dels seus actes, precisament aquells 
que es tenen per més gloriosos, produeixen 
"una repulsió moral". Després, en Napo-
leó hom troba a faltar aquell tipus de fi
gura excelsa com tingueren Darius, Cèsar. 
Alexandre. Era l'afany implacable d'am
bició que informava Xapoleó i els seus 
actes. 

Si avui dediquem aquest comentari al fa
mós cabdill és, senzillament, per retreure 
d'ell una glòria potser més excelsa que la 
d'uns fets heroics i sagnants. I aquesta glò
ria, que avantposem als llorers de la guerra, 
és la glòria de la seva cultura literària. Per
què aquest cabdill, que suggestionava als 
soldats llençant-los implacables com feres 
sobre l'enemic, ha estat un dels homes d'ar
mes que ha posseït una cultura literària més 
sòlida. Ell mateix, en el Memorial de Santa 
Elena, posa de relleu l'especial interès que 
de jove tingué per adquirir una formació 
literària tan sòlida com extensa. En totes 
les seves campanyes portava la seva biblio
teca, composta d'un miler de volums, alguns 
dels quals canviava cada vegada que projec
tava una campanya, perquè tenia sempre per 
costum fer abans un detingut estudi del país 
que volia conquerir, i pèr tal es procurava el 
major nombre possible d'obres que en trac
tessin. Totes les campanyes que projectava 
haurien pogut deduir-se fàcilment de la 
llista d'obres que encarregava al seu biblio
tecari. 

Unes de les obres preferides de Napoleó. 
i que no abandonà mai de la seva biblioteca, 
foren la Crònica del Rei En Jaume, en els 
exemplars de la qual posà vàries notes mar
ginals del seu puny i lletra, les de Bernat 
Desclot, Ramon Muntaner, Mossèn Pere 
Tomic i les històries de Bernat de Boades i 
Miquel Carbonell. Aquestes Cròniques for
maven part dins la biblioteca de Napoleó 
en mig de la selecció de les grans produc
cions mundials. Amb elles Napoleó apren
gué a llegir perfectament el català, cosa pa
radoxal, quan precisament el català es tro
bava en plena decadència. Això explica que 
s'imprimissin en català les proclames i fu
llets que els exèrcits napoleònics escampa
ren per Catalunya a iniciativa de l'empera
dor. 

El tracte de Napoleó vers el nostre idio
ma fou. per tant. tot un reconeixement. Ell. 
l'home més poderós d'Europa, aprengué el 

nostre idioma menyspreuat i escarnit, que es 
parlava en una petita regió de les que pre
tenia conquerir, quan en canvi en desconei
xia d'altres parlats per nacions senceres. 
Esperits mancats d'una idealitat elevada, 
que cregueren fermament que en envair-nos 
e!f exèrcits napoleònics lluitaren per un 
esperit d'independència (1) i que després sols 
veieren en les gestes del començ del segle 
xix ço que tenien d'heroiques i sagnants, 
blasmaren el cabdill francès; però avui, 
apaivagat completament el ressò dels re
cords punyents d'aquelles campanyes, ens 
plau de retreure en aquestes ratlles un dels 
aspectes oblidats de Napoleó, l'home que, a 
últims del segle x v m i a començos del se
gle x ix comprengué; l'alt sentit polític i 
social que tenen les nostres Cròniques i re
conegué la vàlua del nostre propi idioma, 
llavors menyspreat pels mateixos catalans! 

JOAN MONTALT 

( I ) Vegi's l'article de Carles Rahola 
"Estudis sobre la invasió francesa del 1823" 
publicat a la Revista de Catalunya, núm. i, 
juliol 1924. 

ÇO QUE PASSA PEL MÓN 
(agost de 1925) 

Dia 11.—Per primera vegada, es realitza 
al Marroc la col·laboració militar franco-
espanyola. 

Dia 13.—L'exministre d'Instrucció Pública 
de Mèxic, senyor Vasconcellos, en viatge 
d'estudi a Barcelona és saludat a la So
cietat Barcelonina dels Amics de la Ins
trucció per una nodrida representació de la 
intel·lectualitat. 

—Dura encara la vaga de dependents de 
banca a França. Avui el comitè de vaga 
s'entrevista amb el President del Consell 
senyor Painlevé. 

—Txitxerin, ministre de negocis estran
gers del govern dels Soviets, presenta la di
missió del seu càrrec per motius de salut 
(igual que entre governs burgesos). 

—Al Marroc s'assenyala un combat amb 
13 baixes, oficialment. 

Dia 14.—El partit socialista francès acor
da anar al govern sol, amb el seu ideari in
tegre. No admetrà més col·laboracions que 
la d'aquells que es comprometin a sostenir 
els seus principis. 

—Noruega pren possessió oficialment de 
l'Spitzberg. 

—Es signat el tractat franco-alemany que 
determina les fronteres entre ambdós païs-
sos. 

Dia 15.—La presidència del Directori Mi
litar d'Espanya lliura una nota dient que 
Abd-el-Krim s'entesta a voler la indepen
dència del Rif. Que això és intolerable. Que 
hom estava disposat a atorgar una àmplia 
autonomia. Davant les exigències del capi
tost rifeny caldrà picar-li els dits. 

IUT. A L T t s 



PELS BELL5 CARRERS DE Mfl CIUTAT 
CARRER DE FERNANDO 

34 l 26. Sastre, Mod. i Camiseria.—BAS I TAMIDA 
33. Ganiveteria.—AMERICAN MACHINE. 
34. Institut Musical.—Acadèmia Ardèvol. 

CARRER CORTS CATALANES 
460. Radio-Telefonia.—"BOMBETA MINEBVA". 
451. Inst. elect, aigua i gas.—RAFEL SALA. 
614. Pelletería-—"LE RENARD". 

CARRER CLARIS 
10». Blau Catalunya.—J. LÓPEZ LLAUDER. 

CARRER DE TALLERS 

72. Ceràmica i rajoles.—CASIMIR VICENS. 

CARRER MUNTANER 
65. Ribas i Ferrer. B. Regina NoveUes 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. 
9. Llaneria i Sedería.—CASA PUIG. 

28, pral. J. COSTA.—Antiguitats d'art. 

CARRER DEL PI 

11. Articles de Pell.—J. SAUCH. 
13, 2.". SASTRE.—L. MIR. 
14. Art. Fotogràfics.—S. COSTA. 

14, pral. Fca. Plisats—BRUTAU I MOXO. 

CARRER DE SANT PAU 

3. Camiseria del Liceo. — JOAN VALLVÉ. 

CARRER BALMES 

126. RADIO-ELECTRIC Manufacturers. 

RAMBLA DE CATALUNYA 
15." Pelletería "La Sibèria".—J. TICÓ. 
20. Perruqueria.—J. MAYMÓ. 
94. LA ARTÍSTICA—Brodats i Confeccions. 

124. 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 
25. Camiseria A. DE B. CORNELLÀ. 

CARRER ARIBAU 
29 i 31. Perruqueria ENRIC SORIGUE 

CARRER FONTANELLA 

18. Art. Fotogràfics i Radio.—PÉREZ i SÀBAT. 

CARRER JOVELLANOS 
4. Art. Fot. i treballs de Laboratori.—E. Picazo 

RONDA SANT ANTONI 

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

CARRER SALMERÓN 

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

DIAGONAL 
"Radio Iris".—J. B. MODOLELL. 

140. 
193-

460. 

Establiments 
MARAGALL 

Passeig de Gràcia, g5 
BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

Corts Catalanes, n.* 64? 

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 
P E R A 1. A 

RADIO T E L E F O N I A 
X>E T.S.S A Y I U O R S M A R Q T E S 

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

Carrer Canuda, 45 i 4 7 

B A R . C E t O N A 
D I P Ò S I T B E M A T E R I A I E 1 È C T R I C 

JOSEP CLAVELL 

Navalles f Màquines d'afaitar 
assegurades 

Ganiveteria — Tocador 
Casa fundada per R ROCA) 7 ailer d'esmolar tota mena d'eines 

J O S E P R O C A PLAÇA DEL PI, n.° 3 

Solingen-París- Barcelona 

TRICROMIAJ-AUTOTIPIA5 

m 

L L À T Z E R 
DE TORNES 

el clàssic de l'humor 

demaneu-lo 

a totes les llibreries 

2 P E S S E T E S 

>GïOGïOGïD(^fDgïp<^CïOGïOGïOGXpGXpGïDGXSGXDC]g>Gjp GTO GTO GTO GITO GTO G « GTO GTO Gffi GTO GTO GTO GTO GTO GTO GTO GTO GTO GITO G] 

JAUME MERCA.DE 
JOIER •o 

Passeig- de Gràcia, 46 - : - Telèfon 1373 - A. 

BA.HCELOJSTA. 

G»«^6YDgraGtf>G»G»GreGK>G«>GJ©q 
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= P A R A I G Ü E S :: OMBREL·LES = 
| V A N O S ¡ 

B A S T O N S | 

¡J. CARDUS [ 
¡ P O R T A F E R R I S A , 10 ¡ 

¡ BARCELONA = 
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Dolços, dolços, dolços fins 
per llepar-vos-hi els deu dits. 
La casa més llaminera 
la Casa E s t e v e R i e r a . 

Oficina de còpies C A S A R E N E 
Cirei l iu - Trtbilh tu utili • lifiiilit. Ui tsitnl i HIIIIÍI 
CARRER DE MONTSIÓ, l 8 , TELÈFON 4 5 2 5 - A • BARCELONA 

ESTEYERIERA 
Conííter i Pastisser 

P a de luxe 
RAMBLA DE CANALETES 9 i 11. 

T E L È F O N A S.-7GO. 
CARRER UE MALLORCA , 3 0 7 1 5 0 9 : 

T E L È r o N . C . 2 . 

BARCELONA 

IGNASI POLCH I TORRES 

UNA DONA 
NOVEL·LA CONTEMPORÀNIA 

^ 

A TOTES LES LLIBRERIES 

PREU: 3'5o PTES. 

í A S E U D 'URGELL, N Ú M . 124 

TELÈFON A B A R C E L O N A , N Ú M . 3 0 J 3 - A 

' A S I T O I S . N Ú M . 1383 

Fàbrica de Llonganisses, la millor 
de la nostra terra. 

Demaneu a tot arreu la marca 

"ELS PIRINEUS" 
Quíngles i Escaler 

Castellciutat (Seu d'Urgell) 
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