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Dilluns.—Aquesta nova criatura de ca
bells llargs és ben amoïnadora tanmateix. 
Va per tot i em segueix sempre. Jo ho de
testo això, no hi estic fet a la societat. 
\ oldria que romangués amb els altres ani
mals. Fa fresca avui, el vent és a l'est; em 
sembla que tindrem pluja nosaltres. He dit: 
nosaltres, on l'he après aquest mot? Ja me'n 
recordo, em ve d'aquesta nova criatura. 

Dimarts.—He resseguit el meu domini. 
La nova criatura l'anomena el Jardí de les 
Delícies; per què? No en sé res. Diu que 
sembla el Jardí de les Delícies. No és pas 
una raó per nomenar-lo així; és una idea 
fixa, un caprici. Jo mai no puc donar nom 
a res; la nova criatura en distribueix a tot 
el que veu abans que jo pugui protestar. I 
sempre invoca el mateix pretext: "Això 
s'assembla a..." Es una fatiga per mi per
dre'm en aquests detalls, em fa mal. 

Dimecres.—M'he construït un sopluig per 
la pluja; però impossible de conservar-lo 
pel meu ús exclusiu. La nova criatura s'hi 
ha esmunyit; quan la n'he volgut treure, 
una font ha brollat dels dos forats del 
seu cap que li serveixen per mirar. S'ha 
eixugat aquesta aigua amb el revés de la 
seva pota deixant sentir un planyívol geme
go, semblant al dels altres animals en an
goixa. Jo prou voldria que callés, però ella 
garla sempre; la companyia d'aquesta po
bra criatura no és pas un plaer per mi, és 
més aviat una obse_ssió. 

Jo no he sentit mai la veu humana, i tot 
so nou i estrany que ve a torbar el majes
tuós silenci d'aquestes solituds etèries fe
reix les meves orelles i em sembla discor
dant. Aquesta veu nova ressona tan aprop 
meu! Ara al meu costat, adés a la meva 
orella^ primer a l'esquerra, després a la dre
ta? Estic habituat als sons més o menys 
atenuats, a les veus llunyanes que vénen a 
endolcir la immensitat silenciosa que m'en
volta, veu de la natura, penso, dels vents 
a les boscúries, al rondineig apacible de 
les fonts tímides, als brogits discrets que 
neixen en la calma de la nit; tot això em 
ve, penso, d'aquests punts lluminosos que 
brillen i tremen en el firmament. 

La meva existència és menys feliç que 
temps enrera I 

Dissabte.—La nova criatura menja massa 
fruita. Nosaltres no en tindrem prou proba
blement. Encara dic "nosaltres"; és el seu 
mot, i el meu també, ara, a còpia de sentir-
li dir. Molta de boira aquest matí; jo, no 
em moc de casa meva per aquesta boira; la 
nova criatura no se'n neguiteja gaire. Surt 
a tot temps i xipolleja pel fang. I parla! 
Hom estava tan bé i tan tranquil abans de 
la seva vinguda! 

Diumenge.—Acabada, la jornada! Aquest 
dia esdevé cada cop més fastigós. Ha estat 
triat i classificat com a dia de repòs des 
del novembre darrer. Abans, tenia jo sis 
dies de repòs a la setmana; és també una de 
les coses incomprensibles! Hi ha, em sem
bla, massa reglaments, massa programes, 
massa ordre, i no hi ha prou deixar fer i 
"me'n futisme" (de banda: seria millor 
guardar aquesta reflexió per mi). Aquest 
matí, he trobat la nova criatura provant de 
fer caure pomes de l'arbre prohibit; però 
no pot haver-les, s'hi agafa de través i em 
sembla que la fruita no corre pas un gran 
perill. 

Dilluns.—La nova criatura diu que el seu 
nom és Eva. Està bé, no hi veig cap ob
jecció. Diu que aquest nom per cridar-la, 
quan tingui necessitat d'ella. Jo li responc 
que així tot és debades. Aquesta paraula 
sembla exalçar-me en el seu esperit; evi
dentment, és un mot bonic, un "mot d'e
fecte", el qual podrà hom encabir quan 
sigui l'ocasió. La nova criatura diu que ella 
no és una "Cosa", sinó una "Persona" . 
Això em sembla dubtós; però després de 
tot, m'és igual. El que ella pugui ésser 
m'importaria poc, si solament volgués dei
xar-me en pau i romandre tranquil. 

Dissabte.—M'he escapolit dimarts darrer ; 
he pogut gambejar dos dies, construir-me 
un altre sopluig, en un lloc arrecerat, i l'he 
despistada tant com he polgut, però m'ha des
cobert per medi d'un animal que ha aman
sit i que apel·la un llop; feia sentir el brogit 
lamentable que ja coneixia, i vessava aigua 
pels mateixos forats de l'altre dia. M'he 
vist obligat de retornar amb ella, ben deci

dit a emigrar de nou a la primera ocasió. 
Comença a demanar-me una colla de co

ses estúpides; entre altres vol saber perquè 
els animals que ella nomena lleons i ti
gres viuen d'herba i de flors, llavors que 
llur dentadura sembla indicar., diu ella, 
que estan destinats a menjar-se els uns als 
Litres. Es una ineptitud, perquè si es devo
raven entre ells, es matarien, i això seria 
la introducció sobre la terra d'allò que s'a-
peUa "la mort". Llavors, que jo he sentit 
dir que la mort no havia encara fet la seva 
entrada al món. 

Diumenge.—Un diumenge llest! 
Dilluns.—Crec ç,ue començo a compren

dre la raó d'ésser de la setmana: és certa
ment per refer-se de l'enuig del diumenge. 
Es bastant bona idea, en un país en el qual 
les pensades genials són veritablement ra
res. (De banda: val més guardar per mi 
aquesta remarca). 

Ha tornat escalar l'arbre.—L'ha n'he tre
ta.—Ha respost que ningú no la veia.—Sem
bla considerar aquesta raó com un motiu 
suficient per temptar una aventura arris
cada. El mot "motiu" li produeix un efecte 
superb, un efecte d'enveja sobretot.—Un 
altre mot a aprofitar. 

Dijous.—La nova criatura em conta que 
ha estat feta d'una costella presa del meu 
cos. Això em sen bla dubtós, per no dir 
impossible, car palpant-me, veig que no 
me'n manca cap... 

El mussol és una au que la preocupa 
molt; pretén que l'herba no li convé i tem 
no poder-lo pujar; creu que cal nodrir-lo 
de carn corrompuda. Horror, pitjor pel 
mussol; cal que s'acontenti del que hom 
li dóna. Nosaltres no podem canviar tots 
els plana existents, a satisfacció del mus
sol. 

Dissabte.—E\U caigué ahir dins el viver, 
mirant-se a l'aigua, costum ben seu. Ha sa
but què és l'ofec i diu que és força desagra
dable; aquesta experiència l'ha tornada com
passiva amb les criatures que viuen a l'ai
gua i que ella nomena "peixos".—Car se
gueix donant noms als éssers que no en te
ñe cap necessitat. Aquests éssers no vénen, 
quan hom els crida, però ella troba això en
cisador, tan tonta és ; ha agafat uns quants 
peixos, els ha portats a casa meva i ficats 
dins el meu jaç per tenir-los calents; jo 
els observo de tant en tant, i no veig- pas 
que hi semblin més feliços que dins l'aigua. 
A la caiguda de la nit els llençaré defora; 
no hi vull dormir amb ells, perquè són lle-
fiscosos i ho trobaria desagradable, com 
qualsevol altre tan poc vestit com jo, dor
mir entre aquests animals. 

Diumenge,—Encara cl diumenge! U i x ! 
Dimurts.—S'entreté amb un serpent, a ra ! 

Els altres animals n'estan encantats, car els 
amoïnava a força de fer estudis sobre ells. 
J o n'estic igualment satisfet, el serpent parla 
i és un repòs per mi. 

Divendres.—Ella diu que el serpent li 
aconsella de tastar el fruit de l 'arbre; que 
menjant-ne trobarà una instrucció acurada, 
escollida, i sense límits. A la qual cosa jo 
he respost que seria un altre el resultat, 
introduir la mort en el món. 

Es una falta: hauria fet millor de guar
dar la meva reflexió; ella hi ha trobat un 
aventatge: donar carn fresca als lleons i 
als tigres entristits, i salvar el mussol ma
lalt. J o la forço a malfiar-se de l 'arbre; ella 
no ho vol. Preveig moltes enquimerades, 
però jo emigraré. 

Dimecres.—Tinc plaers variats! Aquesta 
nit m'he escapat a cavall; he galopat tant 
com he pogut, confiant sortir del jardí i 
amagar-me en un altre país, abans que els 
enuigs caiguin a sobre; però he fracassat. 
Una hora si fa no fa després de l'aurora, 
travessava a cavall una plana florida on 
milers d'animals pasturaven, jeien o es di
vertien a ple cor, tot d'una es desféu entorn 
meu una tempesta esfereïdora; la plana es 
transformà en un caos tumultúes on els 
animals es devoraven entre ells. Vaig com
prendre el sentit d'aquest capgirament. Eva 
havia menjat el fruit, i la mort havia vingut 
al món! 

Els tigres s'abraonaven sobre el meu ca
vall, no fent cas de l'ordre que jo els donava 
de deixar-lo; m'haurien devorat a mi i tot 
si hagués romàs... Jo vaig tenir la prudèn
cia de fugir. 

Vaig descobrir aquest amagatall, part de 
fora del jardí, i hi vaig romandre agrada
blement alguns dies; però ella em trobà en
cara. En el fons, dec convenir que em va 
satisfer la seva arribada, car hi ha molt 
poc per collir aquí, i ella em portà algunes 
d'aquestes pomes. Em vaig veure obligat de 
menjar-ne; tenia tanta fam! Era absoluta
ment contra els meus principis, però con
fesso que els principis no tenen força o raó 
d'ésser sols quan hom està nodrit... a la 
sacietat. 

Ella arribà tapada amb branques de fullat
ge ; quan vaig demanar-li l'explicació d'a
questa mascarada i volguí arrancar-li aquests 
vestiments estranys, somrigué i enrogí. 
Abans, no havia vist mai ningú, somriure 
ni enrogir, i això em semblà tan fora de 
lloc com estúpid. Ella em respongué que 
ben tost jo mateix en compendria la raó. 

Això era perfecte. Afamat com estava, 
vaig deixar la poma encetada (certament la 
millor que mai hagi tastat, i més acabant la 
temporada); em vaig tapar amb ramells i 
branques i, parlant-li severament, la vaig 
intimar a procura r-se'n d'altres, per no do
nar-me l'espectacle de la seva nuesa. Ella ho 
féu. després ens arribàrem fins al camp 
de batalla dels animals; hi recollírem pells, 
i n'hi he fet cosir algunes per les grans oca
sions. Aquests vestits són molt incòmodes, 
és veritat, però són elegants, i és aquest el 
punt principal per aquesta mena de coses... 

Al fons, Eva és un bon camarada. M'a
dono que la meva solitud m'aplanaria sense 
ella, ara que he perdut el meu bé. 

Altra cosa: ella pretén que des d'ara som 
condemnats a treballar per viure. Llavors 
ella em serà molt útil. Jo dirigiré els t re
balls. 

ió dies mes tard.—Ella m'acusa d'ésser 
en part causa del desastre 1 Es bona, aquesta! 

L'any següent.—Li hem posat Caín. Ella 
l'ha agafat mentre jo errava per un país del 
nord. L'ha atrapat a l'arbreda, a dues milles 
de la nostra explotació, potser a quatre, ella 
no ho sap pas exactament. En algunes co
ses és semblant a nosaltres i pot pertànyer 
a la nostra raça; alfnenys és l'opinió d'Eva, 
però jo crec que s'equivoca. 

La diferència de talla em porta a con
cloure que és una nova espècie d'animal, 
potser un peix, encara que, ficant-lo a l'ai
gua, s'hagi enfonsat; ella l'ha pescat abans 
que l'experiència hagués pogut donar una 
«"lució probadora. Malgrat tot, jo crec que 
és un peix; ella no es preocupa del que és, 
i no vol prestar-me'l perquè l'examini. No 
la puc comprendre. La vinguda d'aquest 
darrer petit ésser sembla haver canviat en
terament la seva natura; Eva és ara temo-
renca, quant a fer experiències. Se n'ocupa 
molt més que dels altres animals, sense po
der explicar perquè. El seu esperit és aton-
tit; tot ho prova. A vegades passeja el peix 
a braç tota la nit quan gruny i vol anar a 
l'ajgjia. En aquests moments, ella deixa es
capar aigua dels forats de la seva cara pels 
quals entra el dia, amoixa el peix a l'es
quena, i produeix amb la seva boca sons 
molt dolços que el calmen; troba mil medis 
de provar-li la seva sol·licitud i la seva ten
dresa. Jo no l'he vista mai així amb els 
altres peixos i les seves maneres em torben 
estranyament. Ella portava així els tigres 
joves en altre temps, i jugava amb ells 
abans que nosaltres haguéssim perdut la 
nostra propietat, però això no era més que 
un joc; ella no se n'ha preocupat mai tant 
àdhuc quan llur nodriment no era del seu 
gust. 

Diumenge.—Ella no treballa el diumenge; 
reposa, fatigada del treball de la setmana; 
li plau sentir el seu peix rodolar sobre 
d'ella; i fa soroll per divertir-lo, simulant 
mocegar el que li serveix de potes: això el 
fa riure. Jo no he vist mai un peix riure 
com aquest. La seva vida m'intriga. He 
arribat a estimar el diumenge. Veritable
ment és fatigós vetllar tota la setmana... 
Hi hauria d'haver més diumenges. Al co
mençament, els trobava fastigosos, però ara 
em plauen. 

Dimecres.—No és pas un peix. No ho sé, 
exactament el què és : fa un brogit diabòlic 
quan no està satisfet; quan està content, 
diu: "gu, gu" . No és fet com nosaltres, 
puix que no pot caminar. No és un ocell 
puix que no vola, ni una granota puix que 
no salta, i no té res de serpent puix que 
no s'enfila. Moralment estic segur que no 
és un peix i amb tot em sento incapaç de 
cerciorar-me si pot nadar o no. S'acontenta 
amb rodar, el més sovint d'esquena, les ca
mes en l'aire. No he vist cap animal fer com 
ell. Ja he dit abans que el prenia per un 
enigma; ella no comprèn el mot, però l'ad

mira. Al meu juí, és un enigma o una bes-
tioleta. Si mor, el guardaré, i examinaré el 
seu mecanisme. Mai m'ha intrigat tant la 
meva vida. 

3 mesos més tard.—La meva perplexitat 
augmenta en lloc de minvar. Dormo molt 
poc. Ha acabat d'arrossegar-se d'esquena, 
i marxa ara a quatre grapes. Amb tot, di
fereix dels altres quadrúpedes, en què les. 
seves potes de davant són particularment 
curtes. També la part principal de la seva 
persona s'aguanta dreta en l 'aire; no és pas, 
del tot bonic. La seva estructura s'assembla 
molt a la nostra, però la seva manera de 
marxar prova que no és pas de la nostra 
raça. La petitesa de les seves potes de da
vant i la llargada de les de darrera deno
ten que és de la família dels cangurs; però 
ell és una varietat dins l'espècie, car el 
vertader cangur salta i ell no salta pas. 
Noresmenys ell és un espècimen curiós i 
interessant que encara no ha estat catalogat. 
Com que jo l'he descobert, estic en el meu 
dret d'atribuir-me'n el mèrit, donant-li el 
meu nom. Així l'he apel·lat: "Canjgur Ada-
miensis"... Deuria ésser molt jove quan 
ella cl trobà, car ha crescut molt. Ha quin
tuplicat el tamany d'ençà de la seva arr i 
bada; també, quan està mal content, fa setze, 
vegades més de soroll que abans. 

Inútil d'intentar subjectar-lo; jo he hagut 
de renunciar-hi. Ella el calma per la per-
suassió, i li dóna coses que al principi li 
refusava. Com he dit, jo era absent quan 
ella el portà i persisteix en dir que l 'ha 
trobat al bosc. Es ben curiós que sigui sol 
en la seva espècie, i amb tot, és així, car j o 
m'he esgarrellat aquestes darreres setmanes 
cercant-ne un altre per afegir-lo a la meva 
col·lecció i servir de camarada al primer. 
Segurament, seria més calme i podríem cui-
dar-lo més fàcilment, però no he trobat 
res; cap vestigi d'ell, i cosa sorprenent, no 
he vist cap rastre. Ell viu certament sobre 
ter ra ; per força, llavors com s'ho fa que 
no deixi cap senyal? He posat una dotzena 
de paranys, però sense èxit; he agafat tota 
mena de petits animals, però cap d'aquesta 
espècie; tots s'han deixat agafar, penso, 
per curiositat, per tastar la llet que poso en 
les meves trampes, però no en beuen mai. 

3 mesos després.—El cangur segueix fent-
se gros ; és molt curiós i inquietant. Jo no 
he vist mai un animal ésser tant lent a 
atènyer la seva talla. Ara li surt pèl al 
cap; no és pas el del cangur; s'assembla 
als nostres cabells, però més fi i més 
dolç, i en lloc d'ésser negres, són rossos. 
Perdria segurament el cap volent aprofon-
dir aquest curiós fenomen, aquest caprici 
de la natura. Si almenys jo pogués agafar-
ne un al t re! No hi compto pas. Es l'única 
mostra d'una nova varietat; és evident. H e 
pres un veritable cangur i l'he portat, pen
sant que el nostre fenomen estaria content 
en la seva solitud de tenir un company;" 
creia ésser-li agradable menant-li un animal 
qualsevol, adient a la seva espècie; li de
mostraria simpatia en sa trista condició, po
bre ésser perdut aquí en mig d'estranys que 
ignoren les seves habituds, i no saben ve
nir-li a l'ajuda. Vaig equivocat: a la vista 
d'aquest cangur, fou pres de violents atacs 
de ter ror ; vaig comprendre immediatament 
que ell no n'havia vist mai abans. Mon po
bre petit animal cridaner em fa llàstima, 
però jo no sé com fer-lo feliç; si tant 
sols jo pogués peixar-lo! Com més ho pro
vo, menys re ïxo; això em cor-parteix d'as
sistir a les seves crisis de tristesa i de 
desesper. Voldria engegar-lo, però ell ha 
sabria. Seria crudel i dur per part nostra, i 
ella no m'ho perdonaria pas. I després ens. 
trobaríem sols sense ell, car no puc pas t ro
bar el seu semblant. 

S m-es-os després.—No és pas un kangur ; 
no, car comença a tenir-se dret agafat als 
dits d 'Eva; fa algunes pases sobre les seves 
potes de darrera, i s'aclofa a terra. Es cer
tament una mena d'ós; però no té ni cua ni 
pelussa fins ara. Continua engrandint; és 
curiós, car els óssos atenyen llur talla força 
més aviat que aquest. 

Els óssos són danyosos (d'ençà de la 
nostra catàstrofe), i no em fa cap goig de 
veure aquest rodar entorn nostre sense 
morrió. Jo he ofert a ella un cangur si 
volia desfer-se del seu ós, però ella no 
ho vol pas; li és indiferent de fer-nos cór
rer els danys més esfereïdors. Ella no era 
pas així abans de perdre el cap. 

IS dies després.—He examinat la seva 
boca. No hi ha pas perill encara, no hi té 
més que una dent. No té cua tampoc. Fa 
més brogit que mai i principalment a la 
nit. Aquest brogit m'és odiós; hauré d'a-
nar-me'n; però tornaré, el matí, a veure al 
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Del balconet estant anoment del desdejuni si no se li posen al
tres dents. Si en té una sèrie, jo el treuré, 
de bon grat o per força, tingui una cua o 
no, car un ós no té pas necessitat de cua 
per esdevenir perillos. 

4 mesos després.—M'he absentat un mes 
per caçar i pescar. Durant aquest temps, 
l'ós ha après a gambejar tot sol sobre les se
ves potes de darrera; diu "poppà i mom-
mà". Es certament una espècie molt curiosa. 
La semblança dels sons que emet amb els 
mots pot ésser purament accidental i no tenir 
altra significació especial, però àdhuc en 
aquest cas, el fet és molt curiós, car cap 
-altre ós no es condueix com aquest. Aquesta 
imitació del llenguatge humà, afegida a l'ab
sència total de pelussa i de cua, indica que 
pertany a una nova espècie d'ós. El curs 
de l'estudi serà extremadament interessant. 
Mentrestant, vaig a empendre una expedi
ció llunyana i fer recerques a fons. Certa
ment deu existir-ne un altre, i el meu ós 
serà menys perillós quan haurà un company 
de la mateixa raça. Parteixo immediata
ment, però abans li posaré morrió. 

3 mesos més tard.—La meva cacera ha 
estat fatigosa, però infructuosa. Durant 
aquest temps, sense sortir de la propietat, 
ella ha pres un segon ós ! J a és tenir sor t! 
Jo hauria caçat cent anys per aquests bos
cos, sense fer una troballa semblant. 

3 mesos després.—He comparat el nou és
ser amb el vell; és cert que pertanyen tots 

-dos a la mateixa raça. Ella apel·la aquest 
nou vingut Abel. 

Volia empallar-ne un per la meva col-
Iecció, però per una raó que ignoro, ella 
s'hi oposa enèrgicament. He renunciat, 

.doncs, a la meva idea; mes he fet mal fet 
•de cedir, n'estic sejgur. Seria una pèrdua 
irreparable per la ciència deixar-los esca
par. El més vell és menys salvatge que al 
principi; riu i parla com un papagai, és 

.sens dubte la freqüentació d'aquests ocells 
«que li dóna aquest talent, car posseeix el 
•do de l'imitació fins a un grau molt alt. 
M'astoraria de valent si un bell jorn es 
transformava en papagai, i amb tot no em 
sorprendria, car ha passat per moltes me
tamorfosis d'ençà del dia que era peix. 

El més jove és tan lleig com era el pri
mer, té el mateix tint grogós i rogenc, la 

mate ixa testa pelada sense gens de pèl. 
io anys més tard.—Són xicots grans; ho 

havem descobert ja fa temps. Es llur arri
bada al món sota aquesta forma exigua i 
mal definida que ens havia induït a error, 
nosaltres no hi estàvem acostumats. Hi ha 
filles ara. Abel és un brau xicot, però Caín 
hauria fet millor de romandre un ós. 

Després de tants d'anys, m'adono que 
m'havia equivocat en el compte d'Eva. Deci

didament val més viure amb ella part de 
fora del Jardí que sense ella portes endins. 
Al començament, la trobava massa xerraire; 
ara, en seria desolat de no sentir la seva 
veu! 

Beneïda sigui la catàstrofe que m'ha unit 
a ella revelant-me la bonesa del seu cor i 
l'encís del seu caràcter! 

Aquest és mon testament pel gènere humà. 
Eva i jo, proveïts d'un estol de filles i 

xicots; són el raig de sol dels nostres vells 
dies; si bé, alguna vegada els trobem petu
lants; porten entorn nostre tais efluvis 
elèctrics que sovint el temps esdevé oratge; 
quan els núvols tornen massa menaçadors, 
jo els oposo el paraigües de la meva indi
ferència; Eva fa altre tant per la seva 
banda. 

L'hora és vinguda de reposar i cedir el 
lloc a la nostra bullanguera progenitura dei
xant-li la tasca de perpetuar la meva raça. 

Eva es fa vella, en efecte: ja no treu 
peixos i no té enveja d'atrapar cangurs, 
ni óssos; menys joliua que fa deu anys, ha 
perdut l'esclat de la seva cabellera i la 
blancor de llet del seu cos (probablement 
U.mbé les seves il·lusions). El seu cor úni
cament no ha var ia t : roman el tresor de la 
meva vellesa i no ha pas revestit aquestes 
arrugues disgracioses que jo deploro tant 
sobre la figura d'Eva (almenys si n'hi ha, 
j o no les veig pas). 

Jo, he acabat per trobar que tots els dies 
podrien ben bé ésser diumenges: em moc 
difícilment i puc a penes arrossegar les 
meves cames afeblides a la cacera. Breu, 
em sento esdevenir "un pobre vell cami
nant". 

M'acontentaria doncs de vetllar la meva 
progenitura i de viure sobre els meus re
cords bo i somniant en els dies beneïts que 
Eva em perseguia en els recons del meu so-
p lu ig! ! ! 

Els meus fills semblen més espavilats que 
j o ; ells han avantatjosament capgirat els 
papers i no esperen pas que llurs companyes 
vinguin a empaitar-los; prenen la davan
tera ! 

Es el resultat fatal de l'evolució de la 
meva raça. 

Cedeixo doncs el pas a la meva progeni
tura bullanguera; llego als meus fills els 
meus "poders tambalejants". Ells són jo
ves, que se n'aprofitin; que portin alt i 

•dret l'estendard Adamiensis! 
"Pas a Caín; Pas a Abel!" . 

M. A. CAMPRUBÍ, trad. 

Trobar dones lletges que tinguin cl co
ratge de reconèixer-ho públicament no és un 
fet comú. Això no obstant, el fet s'ha es
devingut a America amb la fundació del 
"Club de les dones lletges". Per pertànyer 
al club no cal ésser lletja en extraordinà
ria manera, n'hi ha prou de tenir aquella 
irregularitat estètica que moltes doncs te
nen. El Club es proposa diferents objectius-, 
partint del suposat fet—generalment admès 
com a ver—que la dona lletja té molta més 
intel·ligència i gràcia que la bonica, haurà 
d'enriquir-se aquestes qualitats amb altres 
elements: elegància, bon gust, suavitat de 
gestos i de veu, encís intel·lectual, etc., fins 
a poder competir aventatjosament amb la 
bellesa física. Asseguren les fundadores 
que la dona preparada així serà doblement 
perillosa. Es sempre veritat allò que ja va 
dir Balzac : "si una dona lletja es fa amar, 
es fa amar follament." 

* * * 
Aviat, amb l'entrada del setembre, hom 

començarà a parlar de coses de teatre, d'o
bres en preparació, d'estrenes a fer. Hom 
contarà dites i anècdotes. 

Veus-cn aquí una de tantes, esdevinguda 
a Berlín, i que no voldríem pas que tingués 
ací imitadors. 

El senyor Thomalla havia intentat, sem
pre inútilment, "durant vint-i-cinc anys'\, 
que li representessin una comèdia seva, que 
duia per títol: "El marit viu". Per fi la 
direcció del teatre s'havia deixat convèn
cer i un d'aquests dies, diumenge, la co
mèdia havia d'ésser estrenada. Però un ac
tor, un dels qui jugaven més cabdal paper 
a l'obra s'indisposà, i l'estrena hagué d'és
ser ajornada. El senyor Thomalla, ignorant 
el fet, anava bufat i encongit alhora al tea
tre a recollir les palmes del seu triomf. 

Arriba al teatre. J així que li innoven 
l'ajornament de l'estrena, li tomba el cap, 
li agafa un atac cardíac i mor, el pobret, 
allí mateix, als braços del director. 

* * * 
Què faríeu si haguéssiu de tomar a viu

re?—Aquesta suggestiva pregunta ha estat 
posada per " Le Soir", diari de París, a di
verses personalitats. En recollim algunes 
respostes. 

Raimon Poincaré:—Què sé jo? D'una so
la cosa sóc segur: que cercaria de trobar 
bons amics com ara vós. 

La duquessa de Rohan, escriptora:—Es 
un bell problema... Es pot saber ço que es 
faria? En pensar-hi, cl somniem trans
portats vers flòrids horitzons i joioses ri
bes; però la raó m'eixala, em reclama cap 
a la realitat com un enèrgic gest de mà in
dicadora,, i m'assenyala que si havia de tor
nar a viure faria... el mateix que he fet. 

El poeta Miquel Zamacois:—Si se supo
sa que reemprendria la nova existència co
neixent la ja viscuda, podeu estar cert que 
en faria una "segona edició", això sí "cor
regida i augmentada"; treuria de la ma
leta el paquet de les il·lusions i hi posaria 
el de les precaucions. 

Alfons Franck, president de l'Associació 
de directors de teatre:—D'ençà dels setze 
anys, el meu pare, sastre, em va posar a 
treballar: fui viatjant de comerç, represen
tant, agent d'assegurances, dependent de 
casa el meu pare, actor, periodista, secreta
ri teatral, director i fundador de teatres ... 
I si hagués de tornar a començar, faria ai
xò mateix, absolutament! 

La senyora Brisson, filla de Francesc 
Sarcey, i distingida literata:—Crec que te
nint els mateixos dots i els mateixos defec
tes de temperament i d'atavisme, no podria 
menar la vida de manera diferent de la que 
lic menada. 

El coronel Sadi-Carnot, fill del President 
del mateix nom, assassinat:—Nosaltres no 
conduïm la vida, la vida ens condueix, a 
nosaltres: hom no s'escapoleix de les con
seqüències de l'herència i de ïeducació. De 
vells, podem experimentar recances i re
mordiments; però és rar que la vida duta 
no ens aparegui com l'única que havíem de 
dur. 

* * * 

Ara que els soviets manen... podríem dir 
alguna cosa de forigen i significació del 
mot Tzar. 

El títol de Tzar, ha reemplaçat el de 
gran duc de Moscovia que portaven els 
antecessors de Pere el Gran. Hom està 
generalment d'acord a negar que el mot 
Tzar sigui una corrupció del mot Cèsar que 
era el títol genèric dels emperadors romans, 
i del qual sembla que prové et títol de 
Kaiser dels sobirans alemanys. Contra 
aquesta etimologia hi ha un fet molt carac
terístic, que és el que fa referència a què, 
quan Pere el Gran volgué prendre en 1721 
el qualificatiu d'Emperador, va trobar en 
la Cort una forta oposició; els alts digna
taris negaven que el nom Tzar fos equiva
lent al títol de majestat Cesariana. 

Però a Rússia no sempre s'anomena 
l'Emperador amb cl senzill títol de Tzar, 
sinó que hi so! ajuntar el de les1 regions 0 
províncies que estan sota el seu dominí; 
així és Tzar de Kessen, Tzar de Polònia. 
Tzar de la Chersonesa Táurica. 

Segons les darreres investigacions etimo
lògiques, el títol de Tzar és equivalent al 
de Rei. Es una paraula que pertany a la 
llengua eslava i que es troba en un sentit 
semblant en les antigues llengües del Nord. 
Alguns ctimologistes el fan remontar en
cara de més lluny; suposen que deriva de 
la síl·laba sar o zar que en els dialectes as-
siri-caldaics designa sobirà, cabdill. 

Si això s'admet, en aquest concepte l'Em
perador i autócrata de totes les Rússies 
hauria tingut predecessors bon tros més 
antics que els de l'època romana, car els 
August, els Trajans, els Marc-Aureli són 
gairebé moderns, comparats amb els Sal-
mana-zar, els Nabucodona-zar, els Nabu-
pala-zar i els Balta-zzr, pertanyents als 

temps bíblics. 
* * * 

El temps de veda s'ha acabad; els conills 
fan l'ull viu i més eixerits que els dels 
temps de Samaniego o d'Iriarte, no s'en
tretenen a discutir si són galgos o si són po
dencos, sinó que encara no senten una mica 
de remor entre Ics bardisses, fugen cames 
ajudeu-me, rostas avall 0 amunt, segons la 
direcció que portin els seus perseguidors. 

Però tant com els conills s'han espavilat, 
ha fet progressos la indústria de l'armeria, 
per qual motiu a l'època actual corren més 
els perdigons d'una escopeta de qualsevol 
sistema que la llebre que a les hores d'ara 
encara deu estar perseguint el mal caçador 
de la llegenda. 

Això explica que en aquest temps es fa
ci tan bella mortandat de conills,—bella pels 
tiradors, com se suposa—, descomptant i 
tot les peces que maten els caçadors am!> 
la llengua, arma destructora de què solen 
servir-sc molts aficionats a l'esport venatori, 
i amb la que causen sempre ferides mortals 
de necessitat... de dir mentides. 

Totes aquestes consideracions van encami
nades a demostrar la oportunitat de la pu
blicació de la següent historieta de caça, 
tan curiosa com fresca, volem dir esdevin
guda un d'aquests dies. 

L'n farmacèutic de Bergerac, M. G... 
aficionat a la caça tant com a confeccionar 
les medicines a base d'aigua de pou, va 
sortir l'altre dia amb un amic seu a celebrar 
l'aixecament de la veda. 

Quan es trobaven al cor de la muntanya 
es va posar a ploure; el farmacèutic va re
fugiar-se a sota d'un arbre, deixant a terra 
l'escopeta. Tot d'un cop es va sentir una 
detonació; el farmacèutic l'a tombar el cap: 
trobant-se amb la desagradable sorpresit 
que alguns passos enllà es revolcava per 
terra grinyolant de dolor i ferit de grave
tat, el seu gos. 

De primer moment, va figurar-se que el 
tret l'hauria engegat el seu company de ca
cera, però ben prompte va convèncer-se que 
havia sortit de la seva pròpia escopeta; el 
canó encara fumejava. 

El que havia succeït era que un conill en 
sortir del seu cau. que era a la vora del lloc 
on el caçador havia deixat l'arma, havia sal
tat sobre el gal I et. engegant-la, i cl pobre 
gos que es trobava ajegui al mateix indret 
del canó, va rebre tota la càrrega. 

Pins ara havíem vist tot sovint que eren 
els caçadors els qui mataven els seus gos
sos, però mai que fossin els conills. Evi
dentment, el progrés és llei en tots els éssers 
de la naturalesa. 

* * * 

Es interessantíssima la relació que publi
ca un diari de París, referent a la quanti
tat de queviures consumits a la capital de 
franca, mentre va estar oberta la darrera 
Exposició Universal. 

Les xifres de tots els articles de consum 
s'eleven a tan altes quantitats, que només 
de ttegir-les, a un li fan perdre la gana; 
un se sent embafat només que de figurar-
se reunida tan extraordinària abundor de 
vianda. 

L'autor d'aquesta curiosa i embafadora 
estadística és M. Genest, cap dels serveis 
municipals de proveïment, els càlculs del 
qual han donat com a resultat que el Pa
rís indígena i el flotant ha consumit du
rant la temporada de referència: raves, oli
ves, llonganissa i mantega, 26.307.215 qui
los; ostres, 10.531.066 dotzenes; ous. 
614.659.280; peix, 40.164.960 quilos; fiam
bres, dos milions 5,431 quilos; viram i ca
ça, 32.012.323 quilos; formatges, 8.311.122 
quilos. 

Aquest formidable menú ha estat remu
llat amb 5.178.321 hectòlitres de vi; 
x7i-347 hectòlitres de sidra i 354.343 hec
tòlitres de cervesa. 

I... bon profit. 
Ara estaria bé de completar la informa

ció de M. Genest amb un càlcul tan cu
riós com fóra d'averiguar quin ventrcll es 
necessitaria de prou capacitat i força di
gestiva per encabir-se tota aquesta manduca 
en un sol àpat. La solució no és gens dub
tosa: una novel·la d'En Zola: " L e 'ventre 
de Paris". 

C O M E N T A N T . . . 
—Sí, amic meu, serà, si tant vols, una 

paradoxa inversemblant, s'ha de convenir 
però, en què és un gran encert, tal volta, 
un dels més grans durant el període de 
l'actuació del nostre popular Directori Mi
litar. 

—Es fals. Es una faula dels periodistes 
incultes i de roïns sentiments. La censura, 
no ha estat jamai, enemiga del periodisme. 
La censura és com la bona mare que renya 
i prohibeix excessos a sos fills pel seu bé. 
Censura i periodisme han anat sempre units. 
Vols una prova? Quan l'anada dels sobirans 
d'Itàlia a Madrid els periodistes madri
lenys obsequiaren amb un banquet als seus 
col·legues italians. El cap de la censura se
nyor Rico,—com deia molt bé Josep Pla— 
hi assistia amb el llàpiç vermell a l'orella. 

? 
—Es que els periodistes italians, no 

tenen ni la vivesa ni l'habilitat política dels 
periodistes de la Vila del Os. On s'és vist 
renyir amb la censura, amiga del nou rege
nerador de la pàtria italiana, el colossal 
Musolini? 

? 

—Sí, jo aprovo i considero un gran en
cert, el que hagin nomenat el senyor Rico 
—l'actual cap de la Censura a Madrid,— 
director del futur diari "La Nación" orgue 
del Directori i del P. U. P. 

? 
—Què dius? Quins aventatges reportarà 

el nomenament del senyor Rico? Home, 
veig que no ets gaire versat en aquestes 
qüestions. T'explicaré: primerament ja te
nen resolt una part del problema econòmic, 
car pots estar segur que la seva imprem
ta, no composarà galeres inútils i per tant, 
estalvi de temps i de feina. L'original de 
"La Nación" després de visat pel senyor 
Rico no tindrà cap necessitat, com és na
tural, de passar per la censura, car l'ex
periència del Director és tan competent en 
aquest ram, per alguna cosa ha exercit el 
càrrec de censor principal i, inspirats se
gurament en la perfecció que el senyor 
Rico ha complert la seva comanda que el 
Directori l'ha nomenat director de "La Na
ción" amb la convicció de què sabrà estal
viar-los els disgustos que acostumen a do
nar els periòdics inspirats en idees dissol
vents. 

? 
—Home que no llegiu la premsa? Que 

no vàreu llegir les felicitacions dels pe
riodistes madrilenys al seu nou col·lega. 
ex-cap de la censura i futur Director de 
"La Nación"? 

? 
—Sí, amic, sí. No em pregunteu res més. 

Aquest acte del Directori és un encert in
discutible. No en duhteu. Ja tindreu ocasió 
de donar-me'n la raó. 

El meu amic s'allunyà amb un aire in
crèdul, escèptic. Jo vaig somriure benèvol. 
El pobret no té gens d'experiència en ma
tèria periodística... 

Barcelona. 6 agost 1925. 

JORDI JÓKAI 
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LA ILUSTBACIO LLEVArlTiriA 
OEVISTA AQTISTIcn-LITCDADIA DE 

CATALUHYA VAlXnciA 

MALLOOCA Y QOSSCLLO 
AMY 1900 

Tamany: 33 X 2 0 — Any 1860— Impremta 

de «Diario de Barcelona» 

Tamany: 25 X '7 Vi — A n y 18^9— Im

premta i Enquadernacions P . Tugas 
Tamany: 31 X - • Vi ~~ Any 1000 — Im

premta de Fidel Giró 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, RUTLLETINS, ETC., APAREGITS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENÇA 
El Álbum de las familias.—Tamany de 

33 X 26. Fundat a Barcelona l'any 1860. 
Setmanari, escrit en castellà, de 8 pàgines, 
amb bonics gravats, bona presentació ti
pogràfica. Dóna literatura a posta per a fa
mílies de sa casa. P reus : número solt, un 
ra l ; als subscriptors de " Diario de Barce
lona" és servit gratuït. Editor responsa
ble., Joan Brunet. Impremta de "Diario de 
Barcelona" a càrrec d'En Francesc Gaba-
nyach, carrer Nou de Sant Francesc, 17. 

Lo Catalanista.—Tamany de 25 X ' / 1/2. 
Fundat a Sabadell l'any 1889. Setmanari 
catalanesc, ideari d'Unió Catalanista, de 16 
pàgines de text. No duu nota de preus, al
menys a l'exemplar que tenim a la vista. 
Porta aquest número, entre altres coses, 
una nota curiosa, i és la ressenya del Cer
tamen organitzat per la colònia estiuenca 
de Gràcia; d'aquest certamen guanyà la 
Flor Natural En Manuel Serra Moret. " Im
premta i Enquadernacions P. Tugas", Tra
vessia de la Rambla, 9, Sabadell. 

La Ilustrado Llevantina.—Tamany de 31 
X 21 1/2. Fundat a Barcelona el dia 10 de 
març de 1900. Es diu "Revista artistico-
literària de Catalunya, València, Mallorca i 
Rosselló". Surt tres vegades al mes, amb 
24 pàgines de text i cobertes en color, amb 
dibuix d'A. de Piquer. Es presentada amb 
pretensions, bon paper, belles il·lustracions, 
bones col·laboracions. Al número que te
nim a la vista., per exemple, hi ha treballs 
literaris de Lluís B. Nadal, E. Boixet, Lluís 

Domènech i Montaner, J. Güell i Merca
der, Teodor Llorente, Francesc Matheu, 
Narcís Oller, Justí Pepratx, Artur Mas-
riera (de totes les terres de parla catalana); 
i dibuixos d'Antoni Utrillo. Apel·les Mes
tres, Triado i Sardà. P reus : Aquí, un any, 

20 pessetes, número solt, 75 cèntims; a 
Europa, un any, 25 francs; a altres països, 
un ¿ny 30 francs; número solt un franc. 
Impremta de Fidel Giró: carrer de Valèn
cia, 311, Barcelona. 

l l i b r e s k l l e t r e s 
—Ha sortit la segona edició d'"Eucologi". 

Fa poc, han sortit segones edicions d'" El 
mal caçador" de Josep Maria de Sagarra, 
d'"El llibre de les dones" d'Ivon l'Escop, 
de "Flama Vivent" de J. Roig i Raven
tós, de "Coses Vistes" de Josep Pla... Fa 
goig de constatar aquest fet de repetir-se 
edicions de llibres. No era cosa gaire acos
tumada. 

—Diumenge passat a Sitges Josep Carner 
féu una sessió literària. 

—Hom anuncia la publicació en català 
de les obres de Bernard Shaw. 

—Dins la col·lecció de "La Novel·la d'A
r a " J. Navarro Costabella publica "Santi
ficat sigui el fruit.. ." 

—"Revista de Poesia" publicarà un nou 
volum de poesies de Guerau de Liost. 

La poesia catalana 
La poesia catalana actual, malgrat no 

fer encara un segle que iniciava la seva 
renaixença, ha esdevingut ja una fruita ma
dura. Si fos possible encadenar ara la poe
sia, encar que amorfa i desdibuixada, dels 
primers temps de la nostra renaixença, amb 
la del període de desintegració, malgrat és
ser aquella estrictament medieval i no ha
ver-se adaptat a l'esperit del renaixement, 
aquells tres segles de decadència podrien 
•considerar-se com esborrats, perquè el seu 
recobrament ha estat absolut. I aquest re
cobrament de la poesia pels poetes cata
lans té doble mèrit, perquè ha vingut vincu
lat amb el recobrament del llenguatge lite
rari—el llenguatge dels grans escriptors me
dievals com Ramon Llull, Bernat Metge i 
Ausias-March—però que han ha(gut de re
novar, vigoritzar i sobretot depurar. Els 
nostres poetes han acomplert la doble tasca 
que representa l'esforç de l'artista i la de 
•creadors d'un idioma literari. Tots ells me-
reixeran l'agraïment més pregon de les ge
neracions futures, com ja mereixen avui el 
nostre. 

Però si deixem apart la poesia des de l'al

bada de la renaixença fins als nostres dies 
i ens fixem únicament amb la del periode 
nacional de la nostra literatura, els segles 
x i n , x iv i xv, quina més alta vibració no 
ofereix el geni meravellós dels antics poe
tes catalans, entre els quals sobresurt el 
nom d'Ausias-March. el príncep de la nos
tra antiga poesia, i la glòria del qual no 
varen entelar els esplendors del renaixe
ment ! Noms de Jaume March, Arnau d'E-
rill, Jordi de Sant Jordi, Roïç de Corellà, 
sigui per a nosaltres el nostre fervent ho
menatge a la vostra memòria; per a vosal
tres que amb la vostre poesia éreu els 
fars que il·luminàveu la vida dé l'esperit de 
la nostra ter ra! 

Per això i si tenim en compte que la 
nostra poesia provenia de més lluny i que 
es trobava molt aprop de les fonts d'on re
bíem les corrents que influïen en els movi
ments literaris., per exercir llavors l'hege
monia cultural la Mar Mediterrània, què 
té d'estrany que la nostra poesia medieval, 
com assenyalà Milà i Fontanals, hagués 
obrat especials efectes sobre la de Castella? 
Garcilaso, el poeta toledà renovador de la 
poesia castellana, fou un imitador d'Ausias 
March. Boscà, poeta català de naixença, 
però que escrigué en castellà, sentí igual
ment la influència del príncep de la nostra 
poesia, i l'introduir a la lirica de Castella 
les formes poètiques italianes no fou sinó 
degut al petrarquisme d'Ausias March, que 
mig segle abans, igual que Jordi de Sant 
Jordi, havia sentit ja l'influència de la 
poesia del periode clàssic del triumvirat 
italià format per Petrarca, Dant i Boccac
cio, la poesia dels quals influencià en les 
de Castella després d'haver deixat sentir el 
seu predomini en les de Catalunya. San-
tillana, el poeta castellà autor del "Cen
tiloquio", quan li retreien suposats defectes 
de la seva lírica s'excusava amb els trac
tats poètics catalans, els mateixos tractats 
que serviren a Enric de Villena per a com
pondre el seu "Ar te de Trovar", com ja 
havien servit abans per a compondre el 
tractat dit "Leys d 'amor", que redactà 
Guillem Molinier, del consistori poètic de 
Tolosa, en 1356. La influència de la poesia 
catalana pot constatar-se també pel gran 
nombre de traduccions en llengua castella
na que es feren de les nostres poesies—els 
"Cants d 'Amor" d'Ausias March foren tra
duïts en tres diferents ocasions—i també 
pel fet que alguns poetes naturals d'Ara

gó haguessin adoptat el català com a llen
gua poètica. 

Qui havia de dir llavors, en els temps 
esplendorosos de la nostra lírica nacional, 
que després vindrien aquells tres segles de 
decadència i d'assimilació—millor dit, imi
tació—a la poesia de Castella! No obstant 
fou així. Els esdeveniments polítics enca
denaren la nostra literatura i l'arrossegaren 
vers l'espanyola. 

Avui, sortosament, la nostra poesia sense 
el conceptisme i culteranisme castellà ha 
emprès emple vol i es destaca jove, for
ta i vigorosa en el camp de la vida de 
l'esperit. Com deia en Joaquim Folguera, 
la poesia catalana actual forma "un tot 
harmoniós i vívid, un conjunt entonat i sen
sible, amb una fesomia peculiar". I si avui, 
circumscrita a la nostra terra no expandeix 
la seva influència com en aquells temps 
gloriosos de l'edat mitja, en canvi, és un 
poeta fill de Catalunya—aquesta terra tan 
sovint batejada de mercantilista—el que es
crivint en la llengua de Castella sembla que 
ha esdevingut allà el poeta nacional. 

JOAN MONTALT 

V O L V E S 
Sembla que els drusos exigeixen la in

dependència de tota la Síria. 
No sabem pas per què se les han d'beure 

amb la independència. Es deuen creure que 
és un terrosset de sucre qualsevol, i no 
saben, els infeliços, que és una cosa molt 
amargant. 

A Grècia hi ha hagut, diuen, cinc casos 
de pesta. Hom ho ha publicat pels diaris i 
tot. S'han pres les mesures necessàries i 
imprescindibles per al cas. 

Hi ha països on tenen certes pestes sense 
combatre. Altrament hom se'n fa, o sem
bla que se'n faci, la il·lusió que són com 
aigua de roses... 

* * * 
Relació dels objectes trobats i dipositats 

a la Majordomia etc., etc. 
Un estoig de cartró que conté unes gafes 

de níquel; un vano de tela, color verd, for
ça usat; un envàs de llauna; (quina llau
na!) una clau; tres agulles de cap rove
llades ; una dotzena de guants sense els 
guants, és a dir, els botons solament; set 
tacons de sabata usats, etc., e t c . . Propo
sem que aquests béns, si no són reclamats. 

vagin a augmentar els cabals per la cons
trucció, de l'anomenat Port Franc. 

L'alcalde ha estat visitat per una comis
sió d'accionistes de la Mútua Agrícola de 
Propietaris per a l'extracció de ¡etrines. 

Sembla mentida la feina que dóna això 
de la letrina. 

* * * 
Hom celebrava les "festes majors". 

Aquest any sembla que els ànims no estan 
gaire per festes... i això que ningú te 
queixa de res per a res. Tanmateix hi ha 
persones ben difícils d'acontentar... 

G. A. LL. 

ÇO QUE PASSA PEL MÓN 
( a g o s t d e 1925) 

Dia t8.—El mariscal Petain va a fer-se 
càrrec del comanament superior del Mar
roc francès. 

—Ks coneguda una eloqüent nota del se
nyor Urquia, governador de Girona, que 
anuncia la seva dimissió. Diu que els d'ells 
mateixos li fan la traveta, perquè tothom 
vol carrees. 

Dia 20.—Es registra un atac rifeny a 
Alhucemas. El Directori de Madrid parla 
de 40 baixes. 

—Es celebra a Alemanya el 23 aniver
sari de la primera volada de Zèppelin. 

Dia 21.—A Marsella s'inaugura el Con
grés socialista femeni. Hi són representats 
setze Estats. 

Dia 22.—Se sap que en l'atac dels rifenys 
a Alhucemas, alguns oficials són morts i 
amb ells el comandant de la plaça, coronel 
senyor Monasterio. 

P E N S A M E N T S 
La Paciència és com una tira de goma 

que la pots allargar molt; però, si tant te 
la fan estirar, es trenca. 

Les veritables manifestacions d'amor per 
una cosa no han de sortir mai de la boca 
sinó del cor. 

La fe. especialment per un lluitador, és 
més necessària que el mateix pa. 

La balança de la justícia és de vegades 
com un carro encallat; cal mirar que no 
hi hagi alguna pedra sota d'ell. 

Les veritats són com les ferides; sem
pre dolen. 

L'home més ignorant de la terra és el 
més feliç d'ella perquè desconeix que el 
món sigui una bola. 

J. PENIXA 

IMP. ALTÍS 
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PELS BELLS CARRERS DE MA CIUTAT 
CARRER DE FERNANDO 

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

CARRER CORTS CATALANES 

451. Inst. elèct., aigua i gas.—RAFEL SALA. 
614. Pelleteria.—"LE RENARD". 

• ARRER CLARIS 

103. 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 
1. C. FONT. Mantons Manila i Mantellines. 
9. Llaneria i Sedería.—CASA PUIG. 

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

CARRER DEL PI 

13, 2°. SASTRE.—L. MIR. 

CARRER DE SANT PAU 

3. Camiseria del Liceo. — JOAN VALLVÉ. 

CARRER BALMES 

126. RADIO-ELECTRIC Manufacturers. 

RAMBLA DE CATALUNYA 

15. Pelleteria "La Sibèria".—J. TICÓ. 
20. Perruqueria.—J. MAYM6. 
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. 

140. 

CARRER SALMERÓN 

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

DIAGONAL 

460. "Radio Iris".—J. B. MODOLELL. 

Establiments 
MARAGALL 

Passeig de Gràcia, g5 
BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

Corts Catalanes, n.* 643 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

A P A R E L L S I A C C E S S O R I S 
I ' l K A I.A 

RADIO TELEFONIA 
T»E Í E S M I L I O R S M A S Q C E S 

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

Carrer Canuda, 45 i 4 7 

B A R C E L O N A 

» I I » Ò S r T » E M A T E H I A I E I È C T H I C 

JOSEP CLAVELL 

Solingen-Paris- Barcelona 
(Casa fundada per R ROCA) 

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

Navalles i Màquines d'afaitar 
assegurades 

Ganiveteria — Tocador 
Taller d'esmolar tota mena d'eines 

TQICROMIAJ-AUTOTIPIA5 

L L À T Z E R 
lli; TORMES 

el clàssic de l'humor 
demaneu-lo 

a totes les llibreries 
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¡ NARRACIONS | 

8 MONTSERRATINES 8 
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= P A R A I G Ü E S :: OMBREL·LES = 

I V A N O S | 

B A S T O N S 

IJ. C ARDUS | 
« = P O R T A F E R R I S A , 10 

CONTÉ ENTRE ALTRES: 

La roca del Gegant encantat - Lo 
senyal del Cap de Mort - Lo Ca
vall Bernat. - Lo Valí-Mal - Lo 
drama de Sant Miquel - Lo fals 
ermità de Montserrat - Lo ban

doler de Montserrat. 

Vol. de 400 pàgs. il·lustrat amb 35 gravats 

IMPREMTA ALTÉS 

Àngels, 22 i 24 Preu: 2 pessetes 

« 

S BARCELONA 
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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 
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Oficina de còpies CASA RENÉ 
( i r tu l i rs - Treballs t i f i l i l í • Biiilitit. bon esment i eetmonií 

CARRER DE MONTSIÓ, l 8 , TELÈFON 4 5 2 5 - A • BARCELONA 

ESTEWRIERA 
Coníïter i Pastisser 

Pa de luxe 
RAMBLA DE CANALETES 9 i H. 

T E L È F O N A '276b. 
CABREU DE MALLORCA . 3 0 7 1 3 0 9 : 

TELÈFON . O . 2 . 

BARCELONA 

IGNASI FOLCH I TORRES 

VDe""»»' 

UNA DONA 
NOVEL·LA CONTEMPORÀNIA 

^J 

A TOTES LES LLIBRERIES 

PREU: 3'5o PTES. 

; A S E U D U R G F L L , N Ú M . 124 

TELÈFON A B A R C E L O N A , N Ú M . 2 0 2 3 - A 

A S I T G E S ES, N U M . 1383 

Fàbrica de Llonganisses, la millor 
de la nostra terra. 

Demaneu a tot arreu la marca 

" E L S P I R I N E U S " 
Quingles i Escaler 

Castellciutat (Seu d'Urgell) 
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