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Feia un matí daurat, d'un sol que no escalíava, 
pero escampava arreu l'alegria. Els pollancres 
que, des del peu del planell que tancava l'horit-
zó, avancaven devers la Casa Vermella, com una 
processó de feixos de llenya que s'haguessin po-
sat drets, en comptes de fer una nota hivernenca 
amb les seves branques núes, encara feien bonic. 
L'Eudald, el gran de la Casa Vermella—nou anys 
tót just complerts —, n'estava encisat, d'aquella 
renglera d'arbres sense fulles. Eli se'ls guaitava 
llargament des de la finestra de la cambra o des 
de l'era,. i hi penjava un bé de Déu de coses 
amb la imáginació. A vegades des del capda-
munt queien uns flocs de cintes de tots colors, 
que el vent feia anar en dansa.. O també, els 
Quarnia amb purpurina de colors i hi penjava a 
les puntes de les branques unes boles fetes de 
mirallets, que es veien de Uuny, pero de molt 
lluny... gairebé de Barcelona. 

—Vols dir que es veuen des de Barcelona, Ta
ta . . .?— li preguntava en Carlets després d'haver-
lo escoltat llargament. Cinc anyets rossos com 
un fil d'or i bellugadissos com un argent viu. 

—Prou, que s'hi veuen! ;—deia l'Eudald amb 
convicció, tot guaitant-se la filera d'arbres, el 
mateix que si hi veiés penjats de debo els galla
reis de la seva imáginació. 

En Carlets no havia estat mai somniatruites 
com el Tata, que era, com ell anomenava, el ger-
má. Ell se les havia amb les realitats. Empaitava 
gats, conills, gallines i els íicava llagos a la cua, 
a la cresta. Un día que tenien els pihtors a 
casa, va pintar, d'un color verd ciar vistosíssim, 
una llocada que ja comencava a picotejar peí 
corral, i ja no cal dir qué feia. quan es tractava 

Ais meus nebodets Josep Ma
rio i Manuel Querot Ltobat. 

d'estris motoritzats, que a ell Ti piales per damunt 
de tot. El tractor on anava el pare era per ell 
una mena de Xauxa; en comptes ée mei li xar-
rupava olor del motor i bi mossegava cargols 
per arreglar-los bé i vibraat de debo s'arrapava 
tot ell al volant, fent tota mena de sorolls mo-
torils amb els llavis, que toreava graeiosament 
en emetre cada Brrrrre, Brr-n-rre, brrrrrre i cada 
Pre, pre, pre, pre «apistonat» que era tota una 
antología de la onomatopeitzaeió. 

A mesura que s'anava fent gran, la seva imá
ginació també creixia. Veureu que quan l'Eudald 
li assenyalava algún vaixell allá a- la ratíla «te 
mar, que es veia des de la Casa Vermella per 
entre els dos turons de la dreta, tan verds de 
pins, ell de seguida es posava a dir: 

—Sí, ara si, que el vaig!... Guaita... quants 
canons que porta! Quin fum les xemeneies!... 
Mira, allá dalt d'aquell pal hi ha un pirata. No 
veus com s'amaga darrera de la' vela? 

Impertérrit, l'Eudald deia que sí i que sí. A ell 
no el marejava que en Carlets barregés xeme
neies. i veles, portaavions i pirates, com sovint 
feia. 

Perqué la piratería era un altre fort del menut 
bellicos. Qualsevol tros de fusta servia de sabré 
o de pistola — els seus pares no volien que tin-
guessin joguines guerreres—i quan s'encasquetava 
el barret de segador, que li baixava fins al coll, i 
obria les carnes per apuntalar-se en una imagi
naria coberta de navili, que sempre era al peu 
del paller mes gros, cridava amb la veu mes 
forta que sabia posar: 

—Aquí mueren los valientes*. Aquí mueren los 
v a ¡¿entes! —i ho feia tremolar tot. 

I tot venia d'un llibre óptimament illustrat que 
els havia regalat un oncle^seu, on estaven molt 
ben representáis, amb vives coloraines, uns pi
rates que Fautor feia barallar, i robar, i matar a 
tort i a dret en unes pagines d'allo mes del gust 
del marrec, que se les feia llegir peí Tata, per
qué llegia mes depesseta que ell. t 

Quan fruíen de valent era quan anava a jugar 
amb ells el noiet de la casa propera. Allí hi ha-



••wia assálts, duels, presoners, afusellaments... tant, 
•que IlEudald, de vegades tan sensible, s'aturava 
•enmig de la batalla i, cridant perqué el sentissin, 
• deia: 

—No jugo!... Nc jugo mes!... 
—Per qué no jugues?... Per qué? —li cridaven 

els altres, sortint per un forat que havien fet al 
.paller i que era l'escotilló del vaixell. 

—Perqué no!—tornava a cridar l'Eudald, tot 
•llengant les fustes que li feien d'armes —. No 
m'agrada tanta guerra! 

—Dones, sense tu, som massa pocs, home...! 
— exclamava contrariat en Jordi, el xicotet veí —. 
:Has de jugar! 

Llavors en Carlets li tocava el brac tot dissimu-
lat i se'l guaitava com volent dir: «Ara veuras 
com ho arreglo», i, tot atansant-se el germá, lí 
deia amb posat d'home entenimentat: 

—Esta bé, Tata... Tu no farás guerra... serás 
•el metge... i collirás tots els ferits que nosaltres 
íarem... ¿oi que sí, Tata? 

El Tata s'hi avenía, i en Carlets i en Jordi 
vinga tombar enemics des dé la boca de l'esco
tilló. 

al tnarge de.l'era era la Lluna o el planeta on 
anaven a prendre térra amb la ñau aéria de 
propia invenció. S'hi baixava tot fent com si 
estiguessin nedant, perqué Vaire era tot diferent 
de la «atmosfera terrestre de la térra» i d'all* 
estant, es guaitava amb uns binocles sense vi-
dres, que havien trobat a les golfes i es veien 
tot d'estrelles amb cua, i l'Ossa Major tan apro-
pet, que qualsevol dia fóra cosa d'arribar-s'bi. 

Amb motiu d'aquests arriscaménts, PEudaldet 
després dibuixava unes auques on explicava els 
viatges, que acompanyava amb uris rodolins que 
eren la delicia de tot els companys d'escola. 

Pero ja hem dit que el fort deis seus habituáis 
companys de jocs, el germanet i en Jordi, eren 
els jocs guerrers i la piratería. La seva delicia 
era cada dijous a la tarda, quan la cosineta deis 

Altres vegades pilotaren uns avions supersó-
nics, que planejaven meravellosament per l'era, i 
uns artefactes estranyíssims, tan estranys com 
vulgueu; perqué tant els avions supersonics com 
aquests artefactes, solament existien en la seva 
fantasía, tan clarament, pero, que era de veure 
com en cargolaven peces, giraven manetes i aixe-
tes, i pitjavec pedáis. Tot aixó era degut que en 
una de les estades que els dos germanets feien 
a ciutat, a casa els avis, havien vist no sé quina 
peHícula, on sortien tot de naus estratosfériques 
i interplanetáries, que era un morir-se de ganes 
de pujar-hi. 

Generalment el rodet de' pedra que hi havia 

nens de la Casa Vermella venia a jugar amb 
ells, en companyia del seu germá, un cepat mi-
nyonet de set anys, que feia d'alló mes bé el 
paper de capitá del vaixel) cristiá que planta 
cara al deis pirates. La seva germaheta Nuri, 
que solament tenia cinc anys, era la donzella 
captiva, per la qual els guerrers s'esbatussaven 
de valent. 

Justament una tarda, trobaren oberta la por-
tella de ferro de darrera la casa, per on el pare 
s'hi ficava de vegades per arreglar no sé qui
nes canonades, i on mai no els deixava entrar. 
Els marrecs guaitaren per aquell forat, que ve
nia a ésser com una galería subterránia, i de 



primer s'aventu.aren a deixar-hi anar un triple: 
—Aaaaaaah!... Aaaaaaah!.. Aaaaaaah! 
I, després d'haver oit com la veu els ressona-

va, curta i fosca, obriren mes la portella, on 
estava ficada la clau, que el pare no hi deixava 
mai, i... manoi, quin passadís tan bonic per a 
jugar-hi!... Feia com una vorera a la dreta, i 
a térra, que era a quatre pams de la vorera, hi 
havia qui-sap-lo d'aigua, i tot de tubs, i era 
tan fácil de relliscar-hi, que si aixó succeía t'hl 
donaves uns cops!.,. i com que llavors l'aigua 
t'arribava fins a genoll, dones feia d'alló mes 
bonic. 

—Qué hi deu haver allá al fons de tot? — pre
gunta en Jordi, ensumant delitosament Taire en-
rarit del soterrani. 

—No ho sé . .—féu l'Eudald—, el pare no 
vol que hi entrena... 

—Per qué no ho vol? — insistí en Jordi. 
—Perqué som criatures, ves! —féu en Car

leta amb la seva lógica particular—. Pero, veus, 
no hi ha cap Ueó, ni cap pantera, ni res... Ja hi 
podem entrar! 

—No fa por...? — inquirí entre temorosa i cu
riosa la Nuri, mentre s'agafava a un pany de da-
•antal del seu germá. 

—No, dona — torna en Carlets. I girant-se ais 
altres crida en el to de les grans beasions: — En-
davant! 

Quan la María, la mareta deis nens de la Casa 
Vermella, s'adoná que era hora de berenar, talla 
les cinc llesques de pa, i, posant-les cada una en 
un plat, que omplí de confitura del gerrícó mit-
já del rebost, sortí a Tentrada per cridar la quit-
xalla: 

—Neeeens!... A berenar, nens! * 
Espera uns intants, tot mirant al cel, que es

tava amb una Uum de tarda hivernenca amara
da de sol, i, veient que no responien, torna a 
cridar: 

—^Neeeens!... On sou...? 
Respongueren tan sois les dues oques que pico-

tejaven per davant Tentrada, i la María s'avanca 
per guaitar enllá de Tera i cap al noguer, perqué 

a voltes ells s'amagaven darrera la gran soca. N» 
hi eren. «On s'hauran amagat?», pensá. Guaitá 
darrera el safareig, cap al tancat on guardaven 
el tractor i les eines i les dues maquines de segar 
que un temps havien estat la joguina predilecta 
de TEudaldet i d'en Carlets... Tampoc no hi eren. 

—Ai, mare! —mormolá tota sola, la Maña—. 
No sé pas on s'hauran ficat! 

Torna cap a Tentrada i crida estirant el col! 
cap_ a Tescala, que duia a dalt: 

—Roseta!... No has pas vist els nens...? 
La Roseta, la serventa que els havia vist néi-

xer a tots, els de la Casa Vermella i els altres, 
no els havia vist ni sentit de molta estona. 

María es torna a girar un instant de cara al* 
núvols per rumiar, i la tarda no li sembla tan 
bonica com quan havia baixat a cridar els mar-
recs. 

—No li fa estrany, aixó? — pregunta, en treure 
els ulls de! cel, a la Roseta, que havia baixat. 

—Ja ha mirat darrera la porta del corral...? — 
digué la dona, tot botonant-se el jersei, perqué 
a ella li feien molta por els aires que comen — 
i darrera el noguer...? ...i no contesten enlloc?... 
Aixó és molt estrany... ¡Molt estrany!... ¡Vejam 
si se'is ha endut un gitano! De vegades en passen 
uns, que... 

—Com vol que un gitano se n'hagi endut cinc 
criatures? — interrompé^ impacient la mareta —. 
El que hem de fer és cercar-los, que no hagin 
fet alguna entremaliadura, i... 

—Ai, no m'hi fací pensar!... Oh, i tan agosa-
rats com son en Carlets i en Jordi... Els altre» 
dos i la nena son una altra cosa, pero... 

Mentre feia aqüestes tmnquittitzadores refle-
xions a la seva jove mestressa, la Roseta es posa 
a seguir-la en el tomb que la María es posa a fer 
entorn de la casa. I en ésser a la cantonada de 
ponent, a la banda del darrera, ja els va semblar 
sentir una fressa. Per íi avancaren, i sentiren 
elarament un colpejar... guaitaren pertot. On era 
que trucaven d'aquella manera...? Ah, sí! Allí! 
Només calía veure la portella de ferro d'entrada 
al soterrani, que es somovia deis cops que hi dona-
ven de dintre estant. 

María hi corregué d'un salt: 
—Nens! — crida —. Sou vosaltres? 
Les veus de les criatures arribaven fosques. 

Pero es sentí dir coses com: 
—-«Sí, mareta»... «Estem tancats!»... «Hi ha 

molta aigua...» 
—Qui us ha tancat, qui? — la Roseta clamava 

estrenyent els punys —-. Miri que n'hi ha de gent 
dolenta ai món...—-comencá a dir indignadís-
sima, pero la María la va interrompre dient: 

—Que no compren que s'han tancat ells matei-
xos? Déu meu! Tant que sempre el meu pare i 
el meu marit tanquen aquesta portella! —i , apli-
cant els llavis al forat del pany, te María crida: 

—No podeu obrir?... Per qué no podeu? 
Es sentía plorar confosament la Nuri; i una 

veu, que semblava la de TEudaldet, arriba entene-
dora: 



—Es que ens ha caigut la clau a térra, i, com 
<que tot s'ha anat omplint d'aigua i estem a les 
íosques, no la trobem... 

—I jo no sé on posen l'altra clau! —somicá 
la Maria, perdent la serenitat. 

—Miri, miri! —exclamava la Roseta, gairebé 
saltironant, tot i el seu dolor reumátic —. Ara ar
riba el senyor Antoni! 

Maria guaitá esperancada cap al camí. En 
•efecte, el seu sogre arribava, com sempre, peí 
camí de darrera la casa. D'un tros lluny ja les 
liavia vistes i havia apressat el pas pensant que 
•alguna els en passava. En un salt entra a la casa 
i porta la segona clau que, per sort, existia i 
¡aparegueren els cinc marrecs amb aigua gairebé 
fins a cintura i amb unes cares d'alló mes esblai-
¡mades. \ 

Els portaren cap a la casa, els retornaren amb 
unes copetes d'aquell aiguanaf tan olorós, i... 
quan es van haver mudat la roba, vingué l'hora 
•de donar explicacions. Mentrestant el pare ja ha
via arribat, i tot plegat feia un respecte d'expli-
•car-se... tampoc els infants no volien acusar-se 
xnútuament... 

Pero vingué un moment que en Carlets, que 
unia a les innombrables i inimitables qualitats 
que l'adornaven la d'ésser valent, cloent els ulls 
i avancant un pas ho explica tot: 

—Que la porteta era oberta — un descuit de 
l'avi—, que les canonades eren boniques, i que 
íeien xiu, xiv, els escapes d'aigua que hi havia, i 
que ells nTiavien volgut tapar un i encara l'ha-
vien fet mes gros, que tot jugant, jugant a moros 
i pirates xinesos i cavallers esquimal* (després, 
les vetlles d*hivern moltes vegades els pares re
cordaren els insólits cavallers esquimals), que tot 
jugant, deien, tancaren amb clau la portella...— 
i aquí en Carlets vacillá un instant, després clo-
gué mes fort els ulls, com qui es llanca en un 
abisme, i afegí: 

—He estat jo qui ha donat volta a la clau... 
M'agradava fer-los espantar!... Sino que llavors 
la clau ens ha caigut, i, com que hi havia inun-

• dació, no l'hem poguda trobar... — i aquí afegí 
sense mica de cinisme —: Si, encara que no fu-

méssim, els nens portéssim mistos...! 
Resultat: En Carlets tancat a ia seva cambra 

escrivint tres-centes vegades: «No ho jaré rnai 
mes». La Nuria i el seu cepat germanet, cap a 
casa tots moixos, amb el farcell de la roba mu
ltada sota el brac. En Jordi, ídem. I el Tata, 
sou.dii, a la cuina, vo.a el foc, enyorant en Car
lets, perqué era l'hora que jugaven mes bé a din-
tre casa. 

Quan, després d'haver esjiit íorga «No ho faré 
mai mes», en Carlets fou cridat a scpar, pregun
ta a la seva mare com ho faria per esborrar el 
pecat que la Mare de Déu U devia haver apun-
tat a la pissarra (era una idea seva aixa de la 
pissarra), ella li va dir que li resés forga pare-
nostres i avemaries. L'Eudaldet es ficá al llit i 
s'adormí tot esperant que en Carlets hagués 
acabat les avemaries... En Carlets mirava, mira-
va la petita i graciosa imatge de la Verge da 
Lourdes que tenien damunt la tauleta de nit... 
després es ficá de puntetes... 

Quan la seva mare entra a la cambra, com 
cada nit, per veure si estaven ben tapats, sel 
tróbá encara allí. 

—Pero, qué hi fas aquí, encara vestit? — digué 
la mare, en veu baixa, entre severa i estranyada. 

En Carlets es gira, se la mira amb els ullets 
blaus tots ensonyats, i, tirant-se-li al coll, li di
gué també baix, baixet: 

—Saps, mareta... és que he demanat a la Mará 
de Déu que em perdoni... que jo no ho sabia qua 
les claus de les portes caiguessin a térra, quan 
ja son tancades... 

—Ah... Ja está bé que resis forea — féu la 
mareta, mes amorosa. 

I ell, estrenyent-la mes fort, torna: 
—Em sembla que la Mare de Déu m'haurá 

sentit: perqué, veus, m'he posat de puntetes, i 11 
he dit les avemaries a l'orella... 

La mare li dona una besada, 1'alcá després per 
ficar-lo al llit, els tapa tots dos, i sortí, tot fre-
gant-se flonjament l'orella on el terrible mar>-
rec li havia deixat, junt amb les resquícies d'una 
Uágrima, la seva ingenua confidencia. 



££5 GRANS MUS 

ftS GRANS RlUS HAN EXERClT UN IMPORTANT PAPER 
A LA HISTORIA DE LA HUMANITAT; HAN TlHGUT, A AtéS 
O'lMPORTÁNCIA GEOGRÁFICA, IMPORTANCIA HISTÓ
RICA. PER SIMPLIFICAR LA RELACIÓ, Qlí£ SERIA ... 

^^•^E/ 
. . . MOIT EXTENSA DONAREM UNA BREU IDEA OELS 
OUATRE RlUS MES IMPORTANTS OELS QUATRE COH-
TINENTS. EL VOLGA. EL RIU MES GRAN D'EUROPA, EL 
CURS DEL OUAL ES SEGUEIX PER TERRES HABITA-
OES PER TRENTA-CIHC MILIONS D'E'SSERS. EN FOR
MARSE L'ESTAT RUS, ARRlBAVEN A LES SEVES RlBE-
RES COSSACS, SERFS DISSlOENTS IAVENTURERS 
DE TOTA MENA, OUE FORMAMÍN UNA POBLACKÍ 
BIGARRADA I TURBULENTA... 

AHEM ARA A L'ÁSlA, AL YANT- TSÉ-KIANG, UN OELS RJUS MÍS 
IMPORTÍNTS O'AQUELL OHATAT CONTINEUT. CONEOUT PELS 
B/ROPEUS AM8 EL NOM OE RJLt BLAU, ELS XtNESOS ... 

...L'ANOMZNEN GRAN RIU. A LES SEVES RlBERES Hl HA HAGUT 
MOLTES GUERRES, PER CERTMOLTCRUELS I MOLTS ASSALTS OELS 
PIRATES ALS MERCAOERS. 

A. ÁFRICA EL RIU A!ES IMFORTANT éS a NIL, ÓEL QUILCEPéN TOTA LA 
VIDA D'EGIPTE, PER LA PERIÓDICA CRESCUOA DE LES SEVES AIGÜES. HA 
ESTAT TESTIMONI O EL SALtAMEHT OE MOISÉS. LLIBERTAOOR DEL PO
BLÉ D'lSRAEL, IM¿S TARO, OE L'EPOPElA DELS CROATS LES GESTES 
OELS quALS S'ESOEÍlNauEREN A LES SEVES RlBERES PRlNOPALMENT. 

BLS RIUS TEÑEN CERTA SEMBUNCA AMB LA 
VIOA PEL qUE TÉ O'ALTERABLE, P£R&-FERMS I 
OUIATS A UN OESTl': EN ELS RIUS, EL MAR; 
I EN ELS HOMES, DÉÚ. 

J&& 

IFINALMEHT EL MISSISSlPl, EL BELL I GÍBALOS 
RIU D'AMÉRICA, LA HlSTORi DEL QUAL ESTÁ ES-
TRETAMENT LUGAOA AMB EL 7RAFIC HUMA J. 
ÜESCLAUS quE Hl HAQUé EL SEQLE PASSATALS 
ESTATS UNITS. 



ANIMÁIS. 6N5ENYATS 

7ADES, AMB GRAN SAT/SFACC/Ó DELS PAGESOS. DE VEUREtS TANTINTEL.UGENTS. ALLO VA 
ÉSSER FORMIDABLE; EQUIUBRlS. SALTS MORTAUS, JOCS DE FORC.A IAGILITAZ COM A 
NÚMERO FINAL VAN DONAR UNA GRAN CARRERA CIRCULAR ENTORNDELS POBRES PASE

AOS QUE VAN CAORÁ A TERRA MIS DESMAIATS. IELS ANIMALS, QUE ESTAVEN PERFECTA-
A<ENT ENSENVATS PEL SEU AMO, TORNAREN TRANQUiL.LAMENT AL CARRO DEL SALTIM
BANQUI QUE JA ELSESPERAVA. 



*4z ABRIL 

1 D i m S Venanci. 
2 D i m . 5 . Francesc d e P . 
3 Di] .Sant. 
4 Div. Sant. 
5 Dis. S. Vicenc Ferrer. 
« D>u. Resurrecció. 
7 Dill. S. Epifani. 
8 D i m S Jenar . 
9 D i m Sta. Casilda. 

1U Di). S. Pompeu. 
11 Div. s. Lleó Mague, 
12 Dis. s. Zenó. 
13 Diu. s. Ermengo!. 
14 Dill. s. Just í . 
15 D i m s Flaviá. 
16 D i m s Toribi. 
17 Dij. s. Anicet. 
18 Div. s. Eleuteri. 
13 Dis. s. Lleó IX. 
20 Diu. s, Sulpici. 
21 Dill. s. Anselm. *• 
22 D i m s. Soter. 
24 Du. s. Fidel de S. 
23 Dim. s. Jordi . 
25 Div. s. Marc. 
20 Dis. s. MarceHí. . 
27 Diu. Vi, e. de Montserrat . 
28 Dill. s. Pau de la Creu. 
28 Dim. s Pere de V. 
20 Dim. s a. Catei ina . 



UNA HISTORIETA DE PRIMAVERA 

LA PRIMAVERA UA ARRIBAT SEMBLA QUE S'HO HAGIN D/T AQÜEST BON INSECTICIDA 

ÑOI. QUIMA CONTRARtETAT NO DORÁAO EN TOTA LA NIT ELS DEIXARA SENSE VIDA 

UN ALTRE PKOCEDIMENT,.. EL PAPER PER ATRAPAR UN INVENT: UNGROS RASCIfT 

AMB RESULTA!DEPRIMENT TAN SOLS PEINA EM POT DONAR... MO60T PER UN MOTORE1 

ALTRE INVENT: UN MARTELLAi RUG MILERS D'EXPERIMENTS AL FINAL UO HE TROBA1'.'.'.' 

MOGUT PER UN MOTORA S iMB RESULTATS MOL T DOLENTS UN TROS DE CARN AL COSTATn'. 



JJM. ww^mMwmj^L 
H1VERN. El nostre estimat paisatge familiar, el que vei*m 

cada dia per la finestra, s'ha cobert d'una espessa capa á* 
coto blanc... Es la neu que, aparentment, hauria d'ésser flonja, 
suau i tebiorm. I és tan freda! 

Les sabatilles, el ¡Ubre i una tassa de café amb llet ben ca
len!. Qué bé que s'está prop de l'estufa! 

Pero molts dies el sol lluu i agraim la seva calor. L'aire ém 
transparent i el paisatge té una dolcesa infinita. On és el ga-
nivetet? Tenim d'anar a passejar i a menjar pinyons torráis. 

Les gavines xisclen. El mar sembla mes profund. Oh, Détt 
meu, que dolc que és el sol d'hivern! 

PRIMAVERA. El ventijol fa oscülar les canyes del torrent. 
lies blanques cases es destaquen sobre el sócol blau del mar. 
De pdisos llunyansja han arribat les orenetes, i si entenguéssim 
*l seu continu xerroteig, guantes coses boniques i estranyes 
que sabríem! Dibuixen corbes trajectories a l'aire, bo i prenent 
possessiá del paisatge recobrat..» 

Fes un1 bon ram de flors, noia, per a posar-lo damunt la 
l»ula. Guarda les mes farmoses per a adornar els teus cabells. 
I tu, uailet, corre alegrement peí camp. La naturalesa está 
radiante 

Fa olor a quelcom indefinible, meravellós, quelcom que ens 
rnnple d'alegria interna. De qué? Senzillament, fa olor de pri
mavera. K 

ESTIU. Prepareu-vos! Anirem a la platja. El mar sembla «a 
mirall. Peí cami saludem el fuster, carregat d'olorosa fusta de 
pi. I la bona velleta que va amb dos" cistells, molt a poc a poc, 
cap a casa seva, aquella casa que hi ha mes enllá de la riera. 

Que clara que és avui l'aigua! Eixams de peixos es vene» 
arreu. Capbussem-nos. Agafem «garotes» a les roques. Eh, m«-
nut! Ja n'hi ha prou d'aigua. Ens tenim de torrar una mica al 
sol. Uf! Quina gana que traginem. Hi haurá prou menjar per « 
nosaltres? Després de diñar, amb les persianes baixes, hem 
quedat plens d'un dolc ensopiment. A fora, el sol cau de pía. 
I el martell de ferro colpeja compassadament el malí. 

TARDOR. Les branques del arbres es retallen sobre un cel 
color de plom. Una catifa de fulles seques que creca en pa/ssar. 
Olor de fum. Sobre la taula els llibres de text, nous del tot, 
que esperen ésser devoráis durant el curs. 

A la tarda donem un tomb peí camp. 'Que malencónics que . 
•ón els capvespres de tardor! Hom frueix d'unes postes de sol 
incomparables. I tornem a casa, desitjosos d'asseure'ns a taula 
i llegir el Uibre que ens espera. 

Dies sencers, també, que la pluja repica els vidres i les cotes 
hi corren una cursa vertical. Veniu. Avui torrarem castanyes 
a la granüar patriarcal. I tindran tots él gustos. 



7// 



QÜINS POCA-VERGCNYES 

AQUEST T/PÜS M'ESPANTA \ / PERO S/ V f / c P V 
LA CLIENTELA i J{ DOBLE/ NO 

ESTIC PAS BEGUT.3 

SI SEGUEIX AQUÍ, Ll COL-LO
CARÉ QUATRE OARROTADES 

DE CEGÓ. 

PERDONI, SENYOR, PERO AQUEST 
ES EL MlLOR DEFÜRAJIÜ I EL MES 
ANTIALCOUOLIC QUE Hl HA i 



El meu ande eslava indignal. 
—No s'hi val! Anar aquests dies a tallarse els 

eabells, a l'enllustrador o a prendre Vaperitiu és 
una veritable temeritat! De seguida et donen una 
targeteta molt illuminada en la qual et desitgen 
tota mena de felicitáis i prosperitats, i per la 
qual has de donar paper moneda, que és un fástic. 

—Potser exageres... 
—Que exagero? Arribes a casa, pensant des

cansar una mica de ficar-te la má a la butxaca, 
i apareixen, en aquesta hora propicia, els que 
t'han estat esperant tot el dia amb fruido per 
trobar-te amb seguretat i centre a sobre teu com 
Vesparver sobre la incauta coloma i collocar-te 
la targeta anteriorment esmentada. 

—Bé, vaja... 
—Després la dona et mostra un pilot de tar-

getetes representatives d'una quantitat conside
rable, que han estat portant durant tot el dia 
gent que no conec de res. El marbrista! Quan he 
estat jo client d'aquest senyor. El podador... El 
recaptador de contribucions... El de la calefac-
ció (a casa no n'hi ha)... El repartidor d'anun-
cisü! Es possible una «barran mes gran? Dones, 
sí! Es possible! Avui ha vingut a casa un indi-
vidu o cobrar una factura endarrerida de tres-cen-
tes pessetes. He tingut la feblesa de pagar-la, i 
l'home, somrient amablement, em presenta la tar
geta: «El cobrador de la casa X li desitja felices 
festes de Nadal i d'Any Nou». Que et sembla? 

—Es que tu mires les coses d'una manera molt 
especial... Fixa't bé. Aquí téns una taxgeta de 
felicitado... Que bonica que és! Representa un 
escombriaire amb aire jovenívol, alegre, actiu. 
Sense Una arruga a la brusa, amb una gorra im
pecable Les minyones que el rodejen son ba
tuques i elegants, i tot respira alegría... 

—Sí, pero... 
—Aqüestes targetes ajuden a omplir la imagi

nado d'un ambient nadálenc extraordinari: «Se
renos» brav.s, Vigilants heroics, escombriaires 
franes, carters nobles, lampistes simpátics au
reoláis tots per infinitat de galls dindis, torrons, 
tmpolles de xampany, licors, neules, havans amb 
cnella... 

—Potser tens rao, pero... 

—-Les targetes actuáis no están malament, uot 
a dir-ho... Pero les que eren boniques de debo 
eren les de fa poc menys de mig segle. Eren de 
la grandária d'una postal o mes grosses. En una 
cara hi havia un detalladíssim dibuix, una lito
grafía a tot color, cobert d'una capa de vern.it  
que produia bellíssims reflexos. A l'altra cara 
portaven una inspirada poesía que destacava la 
personalitat del sollidtant de la «pasta», que 
estenent-se en diverses cansideradons acabava 
amb la felicitado própiament dita. El dibuixant 
procurara representar el protagonista tan apodl* 
ni com li era possible: formas el rastre, alrota 
l'actitud, amb l'etern tomriure ais llavis, ombrt-
jats d'un espés i cargotot bigoti. Al voltant de t'in-
dividu, convenientmeni repartides, algunes esce
nes de les principáis activitat" del felicitant. Si 
es tractava del «sereno», per exemple, se'l podía 
veure agafant dos lladregots correctament vestitt 
de lladre: gorra de quadres, vestit molt estret i 
amb la indispensable anella amb els «rossinyols», 
que aquest és el nom corréete de les «ganzúas»... 
En un altre quadre se'l veia amb el seu fanal, 
enmig d'una borrasca de neu... Que bé que s'et-
tava al llit, ben abrigadet, pensant en el fred que 
feía a fora... Se sentía la marecom traginava, 
farcint el pollastre que menjaríem l'endemá. Res, 
home, res... Jo cree que no has de tractar amb 
tant de rigor els que solament procuren donar 
ambient naibdenc a aquests dies 

—Potser tens rao... 
El meu amic semblara que s'havia calmat amb 

aquesta diss.ertació. 
Aprofitant el moment, vaig treure una targe~ 

ta i la hi vaig posar ais nassos. La targeta deiar 

L'AMIC 
ET DESITJA FELÍCES FESTES 

DE NADAL I D'ANY NOU 

No recordó res mes. L'endemá recuperava elt 
sentits a la blanca sala d'una clínica, des d'on 
us desitjo a tots plegáis unes bones festes! 

DARDELL 

http://vern.it
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Ordináriament les bestioles viuen sense tre-
ballar. Les que s'alimenten de fruites i d'altres 
elemeríts vegetáis no teñen altre feina que collir-
los o preparar-se'ls de la manera que els és mes 
convenient, alliconades per l'instint que prou les 
guia i les ensenya. Les bestioles que mengen 
cam es veuen forcades a cagar, pero com que 
els animalons que els serveixen d'aliment son 
mes febles que elles, sempre lluiten amb avan-
tatge i la brega no els resulta un perill, i en molts 
casos rarament un esforg que pugui ésser consi-
derat com un treball. D'aquesta regla, gairebé 
general, l'aranya n'és una excepció. L'aranya és 
un anímalo excessivament feble, i la seva consti-
tució física no li permet d'encarar-se directament 
amb les bestioles que constitueixen le seva pre-
«a, les quals amb els espétemeos de la resis
tencia fácilment la desballestarien, o li trenca-
rien alguna de les vuit potes o de les dues an-
tenes, i si no la mataven la deixarien esguerrada 
i malparada. A part de la poca resistencia física, 
l'aranya compta amb un altre greu inconvenient 
que la dificulta d'encarar-se directament amb la 
presa com tot animal intensament sensible: és 
excessivament poruga, i la por és un mal bagat-
ge per a la lluita. Impossibilitada per la brega 
eos a eos i a camp descobert, l'aranya es veu 
forgada a cagar amb parany i per aixó fabrica 
les teranyines. 

L'aranya es nodreix de sucs animáis de petits 
insectes, mosquits, mosques, abelles, escarabats 
i d'altres bestioletes per 1'estil. Per a agafar-les 
teixeix les teranyines amb material que extreu 
del seu propi eos. Al voltant de l'anus té vuit 
mugronets que es munyen per mitjá d'un mo-
•iment de puja i baixa semblant al d'uns hínc
eles de teatre. Quan vol filar, bellugant i espre-
ment aquells mugronets es muny una substancia 
íluida semblant a una mena de borra molt flon-
ja que constitueix la materia prima textil. Un 
cop obtinguda la borra, amb les potes la fila de 
manera convenient a la mena de teixit que de-
ritja fer, puix que cal advertir que el gruix, la 
resistencia i la qualitat general de les teranyi
nes varíen segons la bestiola que es vol cagar 
o l'aplicació a qué se la vol destinar. Ordiná
riament les teranyines les teixeixen amb fil de 
dues menes: un de gruixut amb aire de corda 
«ue ve a ésser com l'ordit i un altre de prim que 
Ja de trama. El teixit de l'aranya no és vertical 
com la generalitat deis teixits, sino radial segons 
Jes formes mes primitives; les cordes que for

men el barnillatge de la tela están distribuíde* * 
formant raigs com una roda de carro, d'una ma
nera semblant com es teixeixen els coves. Per 
al seu treball l'aranya a mes del fil empra so-
vint un suc espés apégalos semblant a una goma 
que també treu del seu eos com la borra que 
fila. 

Quan una aranya vol fer una teranyina pitja 
un deis vuit mugrons a la paret i es deixa anar 
abandonada paret avall. Tal com va caient li va 
sortint del eos un raig de borra que resta engan-
xada a la paret amb la goma de qué hem par-
lat. Quan creu que la corda ja és prou llarga, 
s'atura i resta penjada enlaire sostinguda per 
la corda. Aleshores es balanceja fins que assoleix 
un altre punt de la paret, si fa no fa al mateix 
nivell del que té clavat el primer extrem de la 
corda, i quan ho assoleix clava amb goma l'altre 
cap a la paret i així aconsegueix fer sostenir 
una corda horitzontal que constitueix el punt 
básic de la teranyina. De manera semblant va 
produint les altres cordes que han de formar la 
bastida o el barnillatge de teixit, distribuídes 
en forma d'estrella. 

Fins agí hem obtingut només el canemás del 
teixit que cal ara iniciar de fet. L'aranya es 
sitúa al vértex d'encreuament deis raigs de la 
roda i segueix rajant borra tenuíssima i finíssi-

ma que amb les seves potetes subtils i delicades 
passa per entre els raigs de l'estrella que for
men el bastiment. El teixit, dones, comenga per 
un punt central que va eixamplant-se a mesura 
que la feina avanga. Així que comenga a teixir, 
l'aranya no es mou de lloc: tal com l'obra avan
ga li cal seguir el perímetre de l'extensió del tei
xit per a anar omplint els espais buits d'entre 
raig i raig. Un cop ha acabat de teixir, l'aranya 
es sitúa al centre de la teranyina i traga una 
línia zigazagada que va des del centre deis raigs 



fins a la vora del teixit, ordináriament per l'in-
dret mes distanciat del vértex; és a dír, peí cos-
tat que la tela resulta mes ampia i que és, per 
tant, el que permet que la línia sigui mes llarga. 
El fil que forma aquesta ziga-zaga és buit i for
ma com un tub que emplena del suc enganxadís 
de qué ja hem parlat, destinat a mantenir una 
mica untat el teixit perqué els animalons que 
caiguin al parany ja restin agafats i trobin di-
fieultats d'anar-se'n volant abans que es presentí 
l'aranya que ja els esperava ansiosa. Aquesta 
ziga-zaga té la fesomia d'una rúbrica i no és 
sempre igual, i d'ací que hi hagi qui diu que 
cada aranya firma les seves teranyines. 

lies teranyines no son mai tibants, sempre les 
paren íluixes bo i formant una mica de bossa, 
el fons de la qual correspon al centre. Están sos-
tingudes per diversos fils i per diverses cordes 
gruixudes que la deixen baldera i fácilment mo
vible. Les teranyines es paren sempre de cara al 
vent, puix que l'aranya compta amb el seu ajut 
per a la cacera deis petits volátils que, per efecte 
de la seva poca consistencia, no poden volar de 
cara al vent i s'hi deixen portar una mica. 
L'aranya, que com hem dit és molt sensible, 
percep a l'instant les mes petites alteracions 
del vent i corre a despenjar la seva teranyina, 
que lliga o deslliga amb gran prestesa per tal 
d'alterar-ne l'orientació d'acord amb les direc-
cions del vent. 

La pluja perjudica i malmet les teranyines. 
L'aranya també percep les mes mínimes altera
cions atmosfériques, preveu el fenomen de la 
pluja amb molta anticipació i s'está de filar per 
no exposar la seva obra a l'acció del temps. Si 
un canvi brusc o inesperat de temperatura la 
sorprén a mitja feina, detura de seguida la tasca 
i la guarda curosament perqué no se li malmetí. 
L'observació d'aquesta conducta fa dir al re-
frany: 

Quan l'aranya fila cap al tard, 
nit estrellada. 

Aranya per térra, 
tapa la gotera 
i pluja espera. 

Bona estona abans de ploure, l'aranya des
lliga i despenja la teranyina, la plega ben bé i 
la posa curosament sota d'una fulla o en un 
altre indret on resti ben resguardada de la mu-
llena, puix que la teranyina constitueix el seu 
tresor i l'element de procurar-se l'aliment per a 
subsistir. 

S'ha dit que l'home, inspirant-se amb les te
ranyines, va descobrir l'art del teixit, i que els 
primers sistemes de teixir íoren radiáis, com 

encara avui es teixeix la cistelleria, i no pos rae-
tangulars i amb ordit i trama. Hom ha dit taaafcé 
que els primer paranys emprats per a cagar i 
Jes primeres xarxes de pescar íoren aixi mateix. 
inspirades i copiades de les teranyines. 

L'observació de la laboriositat de l'aranya i 
de la subtil habilitat del seu art, fa dir a la 
paremia: 

L'aranya, és jeinera, 
jüadora, teixidora, 
i cordillera. 

L'aranya, com l'home, treballa per menjar i 
menja per treballar. La materia prima emprada 
per a la seva tasca es un producte del seu eos. 
La teranyina és un tros d'ella mateixa, i quaa 
se'n desprén li produeix un desgast físic que M 
cal reparar menjant en grau suficient per a poder 
adquirir la vigoria normal. L'energia física i el 
temps emprats per a la producció d'una teranyi
na están d'acord amb la seva extensió, variable 
segons els casos. Suposem que una aranya teixeix 
una teranyina, l'elaboració de la qual li costa si» 
hores de feina i que la perd sense que hi hagi 
pogut cacar res, i, per tant, sense haver pogut 
recuperar el desgast observat; l'aranya es veurá 
obligada a fer-ne una altra per a la producá* 
de la qual li caldran vuit hores; i si una altra 
vegada se li destrueix aquest altre parany, sense 
recobrar noves forces, l'aranya per a subsistir es 
veurá f oreada a teixir una tercera teranyina, pera 
la tasca se li emportará deu hores. Si se li des
trueix aquest tercer parany sense haver assolit 
cacar-hi res, la infelig teixidora ja no en podrá 
fer cap mes; ja haurá donat de si tot quant po
día i tenia, i esgotada, mancada de forces i sense 
esma. es veurá forcada a vagar gairebé sense 
delit per a fugir, i a la mercé de qualsevol deis 
seus múltiples enemics. 

Tots els animáis mereixen respecte. Nosaltres 
no som qui per destruir-los, si no ens hi forca 
la necessitat; pero, si d'entre tots n'hi hagués 
d'haver algún que en fos mes mereixedor que els 
altres, fóra indubtablement l'aranya, perqué és 
un deis poquíssims animalets que es veu forcat 
a treballar per viure i mes abandonat al seu es-
forc. 

Fa de mal copsar l'efecte que alió que hoaa 
escriu pugui fer a l'ánim deis qui ho llegeixin; 
pero si hi ha algú que, recordant el que ha llegit, 
respecta la vida d'una sola aranya o deixa da 
destruir una teranyina, nosaltres ens donares 
per molt satisfets i consideraren! per molt be» 
emprat el temps invertit a fer aqüestes ratllee 
malgirbades. 

Joan AMADES 



AQUESTA CASA S'HA VENUT PER PISOS 

ARA LES CASES ES VENEN PER PISOS I CADA U ÉS PROPIETARI DEL SEU. PERO EL FET 
$tSSER PROPIETARI SEMBLA QUE DON/ DRET A V/URE SEA/SE TEÑIR EN COMPTE EL 
VE/1 M/REUEL QUE PASSA A LA CASA NÚMERO 425 DEL CARRER DE BORRELL ...ON 
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Tufase 

TOTS ELS QUE L'NABITEN SON AFICIONADISSIMS A L'ESPGRT. LA D/SPESERA PRACTICA 
LA BOXA AMB EL SENYOR BARTOLÍ. QUE MAi U PUJA...)ELLA Ll PEGA... ELS ALTRES 
ÍHSPESERS PRACTIQUEN TOTA MENA DEQUIUBRIS... AL PIS DE SOTA.EL SENYOR 
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m 
BATIBULL LLANCA EL DISC ESTUPENDAMENT. EL SENWRET VINYALS FA EXERCICIS 
DE NATACIÓ A LA PROPIA BANYERA.ELS AMOS DEL PRIMER NOfiANSOROLL. PERO. 
NA, NA a EL SENYOR VIAFORA ES DEDICA A LA PESCA AMB CANVA MENTRE LA SEVA 
tENYCRA TE LA MANÍA DE LA CACA. I ELS ALTRES ÑABlTANTS DEL PIS ES DEDIQUEN A 

PER BXEROOS GIMNASTAS AMB PREClSlO I ELEGANCIA A LA PORTERÍA SON DEVOTSDEJOTA 
MENA DEQUIUBRIS.!EL SENYOR NARCIS. MOLÍ S/MfflT/C,QUE VIUA ATIC. ES FANATlC DE LALPl-
MSME. EN EL EON SENTIT DE LA PARAULA EL PATINAT&E ES PRACTlCAT PEL DEPENDEN! Dñ 
ñHr#OGUEROOAN RELLISOI A»8 l'Oli QUt EU MATEIX VESSA QUINA GRACIA. vERlTAT.3 



Jaume Balmes, figura erninentíssima en el 
camp de la Filosofía, va néixer a Vic l'any 1810. 
Va estudiar a* Vic i a Cervera, i ais setze anys ja 
havia acabat els cursos de Teología i de Dret 
Civil i Canónic. Va teñir un carree a la Univer-
sitat de Cervera amb una petita pensió anual. 
Va rebre els graus de Batxiller i de Llicenciat en 
Teología, i acaba la carrera l'any 1833. Ordenat 
¿acerdot se'n torna a Cervera, on explica Her
menéutica i va rebre el grau de doctor el 7 de 
íebrer de 1838. Al seu retorn a Vic, va regentar 
la cátedra de Matemátiques. Aprengué per si sol, 
sense l'ajuda de cap mestre, el llatí, Vitalia, el 
francés, l'anglés, el grec. A mes a mes coneixia 
profundament les llengües castellana i catalana. 
L'any 1842 va anar a París, i en tornar a la nos-
tra térra va residir en un racó del Valles, sense 
ocupar cap carree. S'ocupava de la gran obra «El 
protestantisme comparat amb el catolicisme», que 
fou un cop de mort per a les doctrines luteranes. 
Escriví també la -«Filosofía fonamental», que és 
alhora una crítica polvoritzadora de les doctrines 
racionalistes, i una apología exacta i incommo-
•ible de la fe católica. 

Va escriure també un tractat de Filosofía 
pular amb el nom de tEl Criteri», petit 
llibre que tot cátala hauria'de saber de memoria 
Us recomanem, petits lectors de «Els Infante* 
— ais grans ja no cal que els fem la recomanació; 
ells ja ho saben — que quan us formeu una bi
blioteca, per petita que sigui, que no hi manqui 
pas un exemplar de «El Criteri»; així, tenint-l« 
a má, el podreu llegir sovint. Es molt fácil á'em-
tendre. Ajudará la vostra inteHigéncia i enri-
quirá el vostre esperit, us dotará de virtuts mo
ráis i us inspirará encertades normes de con
ducta. 

Balmes va intervenir en tots els assumptes 
d'Espanya i fou amic de les grans figures es-
trangeres com Chateaubriand, Metternich, La-
cordaire i d'altres, fins el punt que arriba ua 
moment que no es feia res en els transcendental 
problemes de govern que no se li consultes. 

Balmes morí jove; ais tren'ta-vuit anys. El seu 
traspás s'escaigué a Vic, al mateix lloc que l'ha-
via vist néixer, i rebé els Sants Sagraments amb 
un fervor extraordinari. I en el moment que la 
seva ánima anava a deixar el terrestre embolcall. 
exclama: «Quin magnífic horitzó se'm presenta 
en el meu Hit de mort! Pero, és possible que hi 
hagi ateus?» 

I ¿l./T*¿ZZZZ*¡Sz*»¿¿ 
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1 Dim. Stó. Elionor. 
2 Dim. Víait. M. de D. 
3 Dij. S. U e ó II. 
4-Div. 6. Laurea. 
5 Dis. S. Miquel deis S-
6 Diu. S. Isaías. 
7 DiU. S. Fermí. 
8 Dim. Sta. Elisabet. 
9 Dim. Sta. Anastdlía. 

JO Dij. S. Félix. 
11 Div. S. Pius I. 
12 Dis. S. Joan Gualb. 
13 Diu. S. Anaclet. 
14 PUL S. Bonaventura. 
15 Dim. S. Enric I. 
16 Dün. M. de D. del Carme. 
17 Dij. S. Aleix. 
18 Div. F. Treb. - S. Frederic. 
19 Dis: S. Viceng de PaúL 
20 Diu. S. Jeroni Emilia. 
21 DiU. S. Práxedes. 
22 Dim. Sta. M.» Magdalena. 
23 Dim. S. Apolinar. 
24 Dij. Sta. Cristina. 
25 Div. S. Jaume. 
26 Dis. Sta. Anna. 
27 Diu. S. Pantaleó. 
28 DiU. Sta. Caterina. 
29 Dim. Sta. Marta. 
30 Dim. SS. Abdó i Senén. 
31 Dij. S. Ignasi de L. 
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UNA HISTORIETA D'ESTIU 



La earn de vedella é» molt mes 

nutritiva quela de porc. 

Els arbres fomenten la pluja. La capa d'aire 
fred que els rodeja, ejecte de l'evaporacw de l ni
gua per la exsudació de les tulles, produeix l'efec-
1<e de vasos refrigerants amo la influencia deis 
quals el vapor es condensa en núvols i els núvols 
és precipiten en pluja. 

El rei En Jaume I el Conqueridor va morir 
molt cristianament. Els seus darrers moments 
van ésser tan tranquils, que dona, mentrestant, 
eonsells al seu ful l'mfant En Pere, indicant-li la 
millar manera de governar. Ho digué en un dis-
curs senzill com aquelles páranles, tan semilles 
i expressives ais llavis d'un monarca moribund: 
*Fril meu, ja sou rei». 

*** 
El primer metall que l'home descobri fou l'or. 

S'han trobat joiells de l'Edat de Pedra. 
** 
* 

Els forats deis claus a la fusta es poden fer 
éasaparéixer quan es vol, emplenant-los d'una 
pasta molt espessa de pastetes i serradures fines 
que, en assecar-se, semblará formar parí de la 
«Mteixa fusta. 
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HUMOR D'ALTRE TEMPS 

i —Sóc terriblement distret. En un mes he per-
4ut un paraigua, un barret, la sogra i la cu-

¡Ayada. 
(PassarelU) 



Entre les substancies comestibles per l'home no 
n'hi ha cap de color blau. Xti^ó' de tenis 

"ÍTT S f e 
HUMOR D'ALTRE TEMPS 

—Aquest és el meu darrer quadre. 
—Quina alegría! De veritat que és el darrer? 

(Passarell.) 
* * * 

A principi de segle es varen treure de les ruñes 
de Babilonia quatre-cents diamants, molts d'ells 
sense tallar. 

* ** 
A Abissínia no funcionen amb regularitat els 

aparells telefónics perqué els micos juguen con-
tínnament amb els fils, i els elefants es graten 
amb els país. 

A 
Les costes de Borneo son les mes perilloses del 

món, degut a la gran quantitat d'insectes que 
sovint impossibiliten la navegado. 

* 
A la Biblioteca del Vaticá ni ha un exemplar 

d'una edició de, la Biblia que pesa cinquanta 
quilos. 

HUMOR D'ALTRE TEMPS 

—Pero, és que no sent la veu de la eonscién-
cia quan roba? 

—Veuran.. Es que sóc una mica sord. 
(Passarell.) 

MES FLEXIBLE.' LA 
RAQUETA NO TAN 
ESTRETA, MéS R £ 

. XlBLE 

f TlNGUEU J 

La velocitat d'un campió de natació és igual 
a la d'un home que camina de pressa, o siguí, 6 
quilómetres per hora. 

A 
Les cuques de llum emeten una fosforescencia 

molt mes forta, quan s'acosta una tempesta. 
* 

#* 
El nom de lila ve de la páranla persa tlilajt, 

que vol dir flor. La planta fou introduida a Euro
pa en el segle XV per un viatger alemany ano-
menat Eusbek, que vingué de Pérsia. * ** 

Diuen que les arnés no ataquen'els draps-vertís. 
Per a obtenir aquest color s'utilitza i'orsénic h 
Varna sap el que fa evitant-lo. 



durant l'avy mes de deu mil erugxies o insertes 
perjvdicials a V'agricultura. 

i * 

* * 
Un falut.v deis que es dediquen a la pesca del 

bacallá sol portar fins a vuit mittes de corda, 
equipada amb 4.600 o 4.700 hams. Tots aquesto 
hatns s'han d'escar. 

Les orenetes volen baix quan amenaca pluja, 
perqué els insertes de qué s'alimenten s'acoste* 
a la térra fugint de la humitat de les altes capes 
atmosfériques. 

METGE DE NOU RIC 

—Digui t renta-tres . . . milions. 

La llet agrá no s'ha de llengar mai; té diverses 
-mplicacions. Si se la deixa uns quants dies es 
fwsard completament sólida. Llavors es Jica a 
é.intre d'un drap humit i es penja. Se'n jará un 
formatge molt agradable. 

*** 
La calor del eos depén de la forca de la circu

lado, i com que la sang corre molt mes lenta-
ment per les venes quan s'está ajagut, d'aquí ve 
la necessitat que tenim d'abrigar-nos al llit. 

A cada niu d'ocells, pares i cries es mengen 

—Doni'm una ampolla de capil-lar. 
—Gran o petita? 
—Pet i t a ; no m'agrada por tar els cabells mass» 

llargs. 

CURIOSITATS ESPORTIVE-S.-V1 s M a r m a ? 

(4 "COFA ÍFORTMEN CLUS'FOU LA PRIMERA 
CARRERA DE MOTOS QUE ES CELE8RA A CA
TALUNYA. ANY l?Ot. 

ElS ANQLESOS JUGUE» MOLT MES ALS CAVAOS EL OÓLF TE A CATALUN/A PRACTlCANTS AN-
QUE AL FÚTBOL, EN PROPOROÓ OE QUATRE TICS... EL 'CLUB TERRAMAR", DE SlTGES, 
VEGADES- MES. ES W FUNDAR FA MéS DE TRENTA <WS. 

LES PRIMSRES FORTERIES OS FÚTBOL QUE ES VEIE- CL METOOE oe LLUITA JAPONES 'MOO'OOJ- L ume EQUIP ESPA^YOL OVE TÉ E* POS-
REN A BARCEIONA ES VAN MUMTAR, FA 6SAHfS.A PA UN.LLQC-fREFERENT EM ELS «£ffC<- SESSK3 LA COFA DEL CAMPlOHAT DE LLI-
I'ENCRIUAMCNT OítS CARRERS OE FRESUR-J M OSDE U POLICÍA FRANCESA. GA ES CATLETIC DE BILBAO. 
sAHTQuinrr Ama cbRce<iA. 



UN 
FRESC 

QUINA CUA PEL TRO
LEBÚS H 

UNÍA 
39. 

I LA NURI ÍM OEU ESTAR 
ESPERANT.' 

CARAM.' EL SATEL'LIT 
ARTIFICIAL SI 

(Sl* /éSL"SPUTMllCl ,.0 
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Si voleu conservar les jlors fresques molt de 
temps, canvieu-los diáriament l'aigua i tireu-hi 
una aspirina o una mica de sucre. 

El peix no s'ha de menjar mai amb ganivet 
d'acer. A mes d'una manca d'educació imper
donable, el ganivet comunica un gust molt dolent 
al peii. Si el cobert que us serveixen no té ga
nivet de plata propi per al peix, caldrá que el 
partiu amb la forquilla, i que us hi ajudeu amb 
un bocí de pa. 

La lleona i altres mamífers porten les cries 
llurs a la boca. Les agafen per la pell de l'es-
patlla sense fer-los ni una gota de mal. Així por
ten els seus filis, recorrent grans distancies. 

Si totes les cases d'Anglaterra es posessin en 
fila, es formaría una línia que donaría la volt* 
al món per VEquador. 

* ** 
A Libéria no es necessiten rellotges. El sol ht 

surt a les sis del matí exactament i s'hi pon a les 
sis de la tarda amb la mateixa exactitud; mi 
migdia es troba precisament al zenit. * ** 

Després del sobirá, el personatge mes important 
o Siam és l'elefant blanc, que precedeix, en ca
tegoría, el prineep hereu. 

*** 
La páranla café deriva de Kaffa, nom d'un 

lloc de l'Africa Occidental, situat al sur d'Abií-
sínia. * ** 

Cada minut neixen al món uns 40 éssers hu
mane, en moren uns 77 i es celebren uns 28 tn«-
írimonis. / 



QUAN IA FAMA TENIA LA VOSTRA EDAT 
Per Lluís Albert Montaner 

M A R I U S CABRÉ 

No és necéssari presentar-vos En Márius Ca-
tusé, perqué Pbaureu pogut admirar, de sobres, 
eti mes d'una ocasió, en qualsevol de les seves 
acéiyitats: teatre, cinema, poesía o curses de 
bíaus. Eli es polifacétic i ha sabut reunir en una 
sola persona la fama que un actor, un poeta i 
na torero haguessin pogut guanyar per separat. 
Pero, eom que vosaltres ja el coneixeu tan bé 
com jo en el seu aspecte d'home famós, tracta-
rem de veure'l tal com és per dintre. I será ell 
qul, per comencar, ens fará- un retrat moral d'ell 
mateix: 

—Simplement, cree que sóc una bona persona, 
encara que sembli immodéstia; i, en tot el que 
p*e, tracto de millorar aquesta impressió. 

—¿Naixement .i bateig? 
—El primer s'escaigué el dia de Reis d'un any 

perdut, de matinada; i el segon, pocs dies després 
a l'església deis Angels. 

—Algún detall de la seva familia? 
—La meva mare es deia Maria i el meu pare 

Jaume. P'aquest matrimoni nasqueren tres filis; 
els altres dos foren les meves germanes Alberta 
i Anita, aquesta darrera. casada amb el baix 
cantant Manuel Gas. 

—Recorda quines cirmunstáncies el portaren 
a óeser el que és avui, en cada una de les seves 
activitals? 

—Quant a actor, cree que fou la cosa heredi
taria, ja que el meu pare havia estat també actor. 
Tocant a la poesía fou segurament dintre d'um 
auténtic sentiment de la naturalesa, com a maní-
festació d'una manera d'ésser. I, per fi, peí que 
respecta al toreig, potser fou una d'aquestes coses 
que el destí posa ais homes per a provar fins a 
quin punt sóh capacos de fer-les. Pero tot dins 
d'una ánima d'artista. 

—Quin és el record mes llunyá que té de la 
seva existencia? 

—-Que m'agradava molt veure ploure; sobretot 
si era de nit. Tenia jo cinc o sis anys, i recordó 
que la mare m'embolicava amb una manta i em 
portava rera les persianes perqué pogués veure-
ho bé. 

—Estudis? 
—Les primeres regles. Alió de «España confi

na al norte con el mar Cantábrico, al sur con el 
estrecho de Gibraltar...», etc. Tret d'aixó, he 
«rtat completament autodidacte. 

—Quina mena dlnfant va ésser? Fou un bon 
tai? 

—Sé que vaig ésser molt quiet, introspectiu i 

malencónic. I aixó últim fins,a tal punt, que des
prés he hagut de fer un gran esforc. perqué, quan 
jo tenia ja 17 o 18 anys, la malenconia m'allunya-
va deis altres. 

—Fou un bon fill? 
—Cree que sí. Sí, en efecte. 
—Els seus pares tenien format algún projecte 

que vosté tires per térra amb les seves aficions? 
—No, no. Em deixaren escollir lliurement el 

meu camí. 
—Dintre d'aquest camí proposat, rebé l'ajut 

d'algú o tot ho deu al seu esforg personal? 
—Com a primeres facilitats, he de confessar 

que m'ajudaren molt dues persones: Francesc 
de PAlamo i el famós pirotécnic Francesc Igual. 
Pero, llevat d'aquest primer impuls, la resta fou 
ja obra de l'esforc personal. 

—Amb qué guanyá les primeres pessetes de la 
seva vida, i a qué les va dedicar? 

—Amb els braus. Era quan jo tenia 15 o 16 
anys, que anava i venia de Barcelona a Sala
manca, on prenia part en «tientas» i «capeas». 
Pero el que jo guanyava aleshores només em ser
via per a café amb llet. 

—Quin és el seu régim normal de vida? 
—Sóc un home que no fa régim de res. O, per 

dir-ho així, d'una irregularitat ordenada. No 
ha faig; i si no, no. M'agrada la cosa oberta, 
universal, de gran espai. 

En aquest moment, Márius Cabré fa una pau
sa en el nostre qüestionari, per aclarir aquest 
últim concepte. Ens explica que, durant el seu 



recent viatge per terres americanes, estigué uns 
quants dies en un lloc que, per diverses cir-
cumstáncies que no son del cas, no li fou sim-
pátic; ans al contrari: arriba a ser-li tan enutjós 
que no pogué suportar d'estar-s'hi gens mes. 
Pero el dia que en fugí, l'avió que el portava 
passá per sobre del lloc que tan odios se li havia 
fet; i el!, contemplant aquell conjunt de cases 
tan petites, gairebé de fira, es digué: «I aixó és 
el que tant m'enutjava? Aixó tan insignificant?». 
Evidentment, l'exémple és d'una torga conside
rable, i, seguit d'un silenci, invita a la filosofia. 
Pero el silenci es trenca en sorgir una nova pre
gunta: 

—A qué atribueix el seu éxit? 
—En realitat, sincerament, si hagués d'atri-

buir-lo a alguna cosa, ho atribuiría a la sinceri-
tat. Perqué en tot el que he fet i faig, en el te-
rreny del toreig, de la poesia, o del teatre, ni ha 
hagut sempre sinceritat. Potser hi faltava inspi
rado, pero jo era sincer. I, encara que sembli 
mentida, no he fet res pensant en el que en pc-
dria treure, sino senzillamént peí gust de fer-ho. 
Sense anar mes lluny, si jo obro rectament, no 
ho faig pensant en el premi etern, sino perqué 
ho sentó així; o, mes beñ dit, no faig res per 
guanyar el Cel, pero tampoc faig res per perdrel. 
I jo cree que aquesta sinceritat transcendeix al 
públie, perqué de l'ánima de cadascú en surten 
unes aures invisibles pero que deuen ésser re-
collides pels altres. 1, en recollir-les, és quan 
saben agrair la teva intenció. 

—La seva distracció preferida? 
El semblant del nostre personatge d'avui s'iHu-

mina, de sobte, amb un ampie somriure. I Má-
rius Cabré diu: 

—Admirar la bellesa, en totes les seves mani-
festacions. 

—En els altres, quina qualitat li agrada mes 
trobar, i quin detecte l'enutja mes? 

—La bondat — encara mes que la intelligén-
cia — i la maldat de la gent. 

—Prefereix la vida de relació o la vida inte
rior? 

—Totes dues, cadascuna en él seu moment. 
—Segons vosté, com ha d'ésser la dona ideal? 
—Per mi, la dona ideal pot ésser aquella que 

jo trobi en un moment determinat, i que s'assem-
bli a la que jo considero com a ideal. 

—Alguna frase preferida? 
—Per exemple: «Lluitar mentre es pugui». 
—Si jo ios un mágic, capag de concedir-li el 

que em demanés, quin desig formularia en aquoet 
instant? 

—M'agradaria anul-lar completament les gum 
res, que tothom parles un sol idioma i que Ha-
gués un sol Déu. 

—I, per cloure el reportatge, voldria impar-
visar una poesia per ais nostres petits lectoas? 
—Efectivament: la resposta no es fa esperar, i 
ací la teniu. L'ha escrita davant nostre, per a 
tots vosaltres, aquest gran actor, gran poeta i 
gran artista del toreig, que és En Márius Cabaé 
Estem segurs que us agradará i, en nom vostee, 
li'n donem les grácies, de tot cor. 

Villancico marinero 

Cantad, marineros, 
junto con el mar, 
noche, la más noche, 
noche de alabar. 
A la Nochebuena, 
buena de guardar; 
a la Nochebuena, 
buena de alabar. 

En Márius quan era pelil 



UNA HISTORIETA DE TARDO!? 

SENYORS. SÓC UMCACADOR PERO- UN TRET AFORTÜNATJ M'U£ CMRZGfí EL GOSSET... 

NO DOLENT. SINO PtTJOR. ARA S/'OUE, L'UE ENCERTATJ POBRE "ORELLETE'". FOBRET¿ 

SENYOR, JA QUE ¿5 FSnüSTÉ S/ NO ^'EQUIVOCO MA$$A AQUEST 6AT U POSAREM 

PER TRE3-CENTES L'Ul DAR¿. VEIS ALLÁ UNA BCNACÁQA. ¡DEL CONlLL FRü/REM. 

£S SER MOLT ESBO~m?.'7 ALMEUft, JA QUE NO HE CACAT, QUE ES EL OLE FORTES, f%UET¿> 

~*R-S£ ACATAR EL S DgtRé UNBON PlAT. UN GCt0LL...Af'Lfi5A~' 
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OCTUBRE 

1 Dim. S. Remigi. 
2 Dij. SS. Angels de la G. 

Sta. Teresa del I. J 
S. Francesc d'Assís. 
S. Piácid. 
S. Bru. 
M. de D. del Roser. 
Sta. Brígida. 

S. Joan Lleó. 

3 Div. 
4 Dis. 
5 Diu. 
6 Dill. 
7 Dim. 
S Dim. 
9 Dij. ~. - _ -

10 Div. S. Francesc de B. 
11 Dis. Matara, de M. de D. 
12 Diu. M. de D. del Pilar. 
13 Dill. S. Eduard. 
14 Dim. S. CaUxte. 
15 Dim, Sta. Teresa de J . 
IB Dij. Sta. Eduvigis. . 
17 Div. Sta. Margarida A. 
18 Dis. S. LIuC. evang. 
19 Diu. S. Pere d'Alcántara. 
20 Dill. S. Joan Cancio. 
21 Dim. S. Hilario. 
22 Dim. Sta. M." Salome. 
23 Dij. S. A. M \ Claret. 
24 Div. S. Batel, arcáng. 
25 Dis. S. Crisant. 
26 Diu. Jesucrtst-Bei. 
27 Dill. S. Vieenc. 
28 Dim. S. Simó. 
29 Dim. S. Kareís. 
30 Dij . S. Ciaudi. 
31 Div. S. Quinti. 

NOVEMBHE. 

Tots el* Sants. 
. C. F. Difunta. 

S. Valentí. 
i. S. Caries B. 
L S. Teótim. 

S. Sever. 
. S. Florenci. 

S. Déudonat. 
. S. Teodor. 
. S. Andreu AV. 
i. S. Martí. 
L S. Benedict. 

S. Eugeni. 
. S. Josafat. 

S. Albert . 
. Sta. Gertrudia. 
. S. Gregori T. 
T. S. Máxim. 
i Sta. Elisabet d T l 

S. Feliu de V. 
Present . de M. de ¡X 

. Sta. Cacilia. 

. Sta Cecilia. 

. S. Joan de la Creu, 
n. Sta. Caterina. 
n. S. Marcel. 
. S. Basileu. 
'. S. Valeria. 
. s . Sadurru. 
i. d'Ado. 

7, 'ti®!*. 

u 

DESEMBKE 

1 Dill. S. Elni. 
2 Dim. Sta. Bibiana. 
3 Dim. S. Francesc Xavier. 
4 Dij. Sta. Bárbara. 
5 Div S. Dalmau. 
6 Dis. S. Nicolau de B. 
7 Diu. S. Ambrós. 
8 Dill. Inr». Concepcto. 
S Dim. Sta. Leocadia 

10 Dim. M. de D. de Loreto. 
11 Dij . S. Damas V • 
12 Div. M. de D. Guadalupe. 
13 Dis. Sta. Llúcia. 
14 Diu. S. Nicasi. 
15 Dill. S. Valeria. 
]fi Dim. S. Eusebi. 
17 Dim. S Llátzer. 
18 Dij. S. Víctor. 
19 Div. S. Nemesi. 
?0 Dis. S. Doménec de S. 
21 Diu. S. Tomás, ap. 
22 Dill. S. Demetri . 
23 Dim. Sta. Victoria. 
24 Dim. S. Deltí. 
25 DM. Nadnl Droí Nadó. 
28 Div. S. Esteve 
27 Dis. S. Joan. ao. 
28 Diu. Ss. Innocents. 
29 Dill. S. Tomás C. 
30 Dim. S. Sabí. 
31 Dim. S. Silvestre. 

WL rnm/y "rvw»+ 



mNTMWMEE BELS 
SÁNTS 0591-1625) 

Nasqué aquest sant a la ciutat de Vic, el dia 
29 de setembre de 1591, fill de Miquel Argemí 
i de Montserrat Mitjana. Els pares eren d'una 
•etedat i d'una honradesa reconegudes, própies 
«tel seu llinatge, i d'una gran pietat tocant ais 
seus costums. Aqüestes qualitats tingueren el 
premi d'una llarga descendencia. Miquel íou el 
sete deis vuit filis que tingueren; i, si be tots 
•eHs copiaren les virtuts deis seus pares, es pot 
dir que en totes elTes fou Miquel el primer. 

De molt petit, el nostre sant s'extasiava me-
ditant sobre la Passió de Jesucrist, i diverses 
vegades exposá ais seus pares el desig de donar 
Ja seva vida en una creu per a Aquell que tan 
«enerosament l'havia donada per a la redempció 
fiel món. Una altra de les seves iHusions era de 
deixar la llar paterna i de viure en solitud "i 
«enitencia, a imitació del Baptista. Marxá, dones, 
•de casa seva quan tenia set anys, en companyia 
de dos nens mes, amb els quals ana a viure en 
plena muntanya. Un d'ells, pero, es cansa aviat i 
torna a casa seva. No cal dir que els pares deis 
altres dos li feren dir el lloc on s'amagaven, i 
«Is anaren a cercar. Els trobaren en una gruta del 
Montseny; i quina no fou l'admiració de tots ple-
«ats en veure que el petit Miquel estava ageno-
Bat davant d'una creu, amb el rostre illummat i 
amb els ulls plens de llágrimes, afirmant que 
S»lorava per la Passió de Crist. 

Per no desobeir els seus pares, Miquel torna 
* casa seva, pero decidit a formar-se dintre d'ell 
ana torre de vori on no poguessin arribar les 
•*»mptacions. Mentrestant, es mortificava amb ci-
lieis i altres mitjans de tortura que li dictava el 
«eu fervor; dormía sobre sarments i amb una 
Bedra sota el cap; i, sobretot, per poder donar 
«1 menjar ais pobres, sense que els pares se 
•n'adonessin, feia veure que se Pemportava al 
jardí. Un dia que l'enviaren, amb la minyona i 
uns altres nens a jugar en una vinya propera, 
Miquel busca un marge pie d'esbarzers i d'arit-
ges i, mentre els altres jugaven i menjaven raím, 
•es despulla i s'hi llanca per mortificar-se. Quan 
tu minyona el trobá, rebolcant-se entre les afua-
•áes punxes, el petit digué que ho feia per amor a 
Déu; pero el que fou mes curios és que en el 
«eu eos no aparegué ni Una sola esgarrinxada. 

També es dedica a la predicado. I així s'ex-
»lica d'ell que, en una cambra de casa seva, i 
quan sois tenia vuit anys, s'havia construít un 
oratori, on portava els companys d'estudi que ell 
•«onsiderava necessitats d'auxili espiritual, i els 
feia fervoróse"; platiques exhórtant-los a l'amor 
«i* la virtut. 

Havent mort tres anys mes tard el seu pare, 
Miquel decidí entrar en religió. El seu tutor ho 
impedí, creient que encara era massa petit; pero 
ell fugí de Vic i se n'aná a Barcelona, on els tri-
nitaris calcats l'acceptaren entre ells, després de 
posar a prova la seva vocació. A l'edat de 16 anys 
professá, i fou model deis altres novicis en totes 
les virtuts i penitencies. Pero, no contení encara 
amb els sacrificis que exigia aquell convent, 
soHicitá l'hábit de trinitari descale, que obtingué 
l'any 1608. Mes tard, els seus superiors l'ínstaren 
que es fes sacerdot, per a millor profit del proís-
me. I diuen les seves biografíes que, quan el sant 
deia mjssa, tot ell s'iliuminava visiblement, de 
tal manera que eren moltes les persones que 
venien de terres llunyanes per presenciar tal pro-
dígi. Ell, pero, mogut sempre per la seva humi-
litat, procUrava dir missa a l'altar mes apartat, 
o abans que s'obrís l'església al cuite. Fou tal 
l'exemple que donava amb les seves virtuts, que 
fou nomenat bisbe de Valladolid, distinció que 
ell no volia acceptar, pero que li imposaren sota 
l'amenaca d'una falta contra la virtut de l'obe-
diéncia. Essent bisbe, seguí fent les tasques mes 
pesades, sense descuidar les noves que li corres-
ponien. Buscava els necessitats i repartía entre 
ells el poc que tenia; i d'aquesta manera, el con
vent es trobá diverses vegades sense l'aliment 
necessari per ais seus súbdits. Pero el sant con-
fiava sempre en Déu, i amb aquesta fe s'esde-
venia que sempre arribaven les almoines per eo-
brir les despeses mes urgents. El mateix ocorre-
gué quan, disposant sois de dotze rals, decidí én-
grandir l'església: l'obra fou feligment acabada, 
sense que ni un sol dia es quedes a deure res. 

El séu únic aliment, durant quasi tota la seva 
vida, era pa i aigua; i encara, moltes vegades 
no arribava ni a aixó; havia arribat a passar 
deu dies sense altre aliment que l'aliment espi
ritual de l'Eucaristia. Per altra part, havia aug-
mentat les mortificacions corporals, de manera 
que moltes vegades deixava un reguero de sang 
per allá on passava. Tot el seu eos era una sola 
nafra renovada diariament amb tota mena de 
turments. Per aixó no fa estrany que aquella 
vida dé sacrifici li acabes amb la salut. Moría 
sant Miquel el 10 d'abril de 1625, ais.33 anys. 
Ni una sola queixa s'escapá deis seus llavis, ans 
al contrari; pocs dies abans de morir prega a 
Déu que li permetés, abans de llevar-li la vida, 
de sofrir tots els dolors que els diferents mártirs 
de l'església havien sofert abans que ell. Déu 
correspongué, ja en vida del sant, a tots aquells 
sacrificis, obrant tots els miracles que el sant li 
demanava en benefici del proísme, i el dota amh 
el do de la profecía, amb el qual predígué mol-
tes coses abans que ocorreguessin. 



LLEGIU LA C O L L E C C I O 

HISTORIA I UHÍtMU 
Episodis complets de la Historia de Catalunya, verídics els uns, 
Uegendarís els altres, realitzats en bells dibuixos i contats en forma 

amena, pedagógica i moral 

ORDRE D'APARICIO DELS QUADERNS: 

1 EL TIRA DE BURRIAC - 2 LA PORTA DAURADA - 3 L'ESPASA DE 
VIRTUT - 4 EL PONT DEL DIABLE - 5 LA COMTESSA BERENGUERA 
6 EL CAVALLER SANT 'JOHDI - 7 EL FALCO DEL CAP D'ESTOPA 
« LA CONQUESTA DE NAPOLS - 9 EL PUNYAL DEL REÍ EN PERE 
10 EL MONESTIR DE RIPOLL - 11 EL CAVALLER NEGRE - 12 OTGER 
CÁTALO - 13 GIRONA, L'HEROICA - 14 ELISENDA DE MONTCADA 
15 EL PRIMER FERROCARRIL - 16 DESPERTA. FERRO! - 17 MOROS A 
LA COSTA - 18 AL1 BEY, EL GRAN FARSANT - 19 TRES REÍS 
D'OCCIDENT - 20 EL FET D'ARMES DE PORTO PI - 21 GALA 

PLACIDIA - 22 L'ERMITA DE MIRAMAR 

PREU: 9 PTES. 

ELS 1NFMTS 
PUBLICACIO QUE PLAU TANT A GRANS COM A UENUTS 

N . " 1 CALENDARI 1957 - N . ° 2 E L MES DE 

GENER - N.° 3 ELS INFANTS — N.° 4 LES 
VACANCES - N . ° 5 E L S J O C S - N . ° 6 E L S 
PRIMERS FREDS - N . ° 7 CALENDARI 1958 

PRÓXIMAMENTE 

LA N E U 

Joan Amades, Josefina Solsona i Querol, 
Lluis Albert, Castanys, Opisso, Batllori, 

Masferrer, Ripoll... 

PREU: 5 PTES. 

VALE POR UN A L D M 

"LAS MAMVILIAS 
DEL UNIVEIISO" 
(Volumen II serle 25 a 48) 

a mitad de precio 

Obtenga eíte álbum (cuyo pre
cio es de pías. 20) a Ptas. 10 
presentando este VALE en 
cualquier oficina de canje de 
los Chocolates NESTLE, o bien 
remitiéndolo a Apartado de 
Correos 5324 para que le sea 
enviado contra reembolso. [Pe
setas 10 más gastos de envío). 

Este vale caduca el 30 de Abril 
de 1958 



En primer lugar, los astros nos en
vían su luz. Anal izando la luz por 
medio del espectroscopio, puede 
determinarse la composición quími
ca de los astros, que en ocasiones 
tarda millones de anos en llegar 
hasta la Tierra. 

T a m b i é n p o d e m o s informarnos 
acerca de las temperaturas que 
reinan en la superficie de los plane

tas, con ayuda del maravil loso 
"Termocouple", o aparato de Co-
blentz, situado en el foco de la 
(ente astronómica. 

Todo esto no es nada sí se compa
ra con el misterio de las "ondas, ina-
c larado todavía en e l momento 
actual, y que se estudia con ayuda 
de complicados aparatos, como, por 
e j e m p l o , e l radiotelescopio de 
espejo. 

Pero el enigma más apasionante es 
el relacionado con la radioactividad 
y los royos cósmicos, que se regis
tran con el detector Geiger y que 
son cien veces más potentes que 
una radiación X producida po ruña 
corriente de 60 millones de voltios 

M E N S A J E S D E L I N F I N I T O 
En las co r tes a n t i g u a s , l os a s t r ó l o g o s t e n í a n un l u g a r d e p r e f e r e n c i a , y a ú n hoy , m i l l o 
nes d e c a n d i d o s c o n s u l t a n los horóscopos q u e publ ican las rev is tas . Pero la a s t r o l o g í a 
n o es u n a c i e n c i a . Sin e m b a r g o , el infinito nos envía sus m e n s a j e s . . 

El relato completo de este interesante tema, ilustrado con 10 maravillosos cromos, es una de fas 24 
series del II Volumen del Álbum. 

LAS MARAVILLAS DEL UNIVERSO 

M. A. B. - Landres , 18S - Barce lona 
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