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EL SALARI FAMI
LIAR
la classe patronal del nostre
de tant en tant, flarir
alguna bella iniciativa de carácter
social que seria molt convenient que
.fos ben aviat generalitzada. No fa
gatre terina que la premsa repor
tava la implantació, per part d'u
na important casa industrial catalana,
d'un rh
gim de pensions de retir per ala seus obrera.
Moltes d'altres iniciatives del mateix carácter I
de mejor o menor importancia tal volts podrien
ésser assenyalacTes. Avui, pesó, volem referir
nos concretament a una reforma la necessitat
de
la qual va apareixent cada día amb més clara evi
dIncia, per bé que la seva instauració troba en
cara, en la práctica, molt fermes i molt nom
broses resistóncies. Volem parlar, com ja hern
consignat en el títol, del salan i familiar.
Comprenem perfectament les enormes difi
cultats que la implantació d'aquesta reforma
Implica, fins per part deis patrona més recta
rnent intencionats, els quals afartunadament no
són tan escassos com cetrta gent vol fer creure.
Entre la classe patronal, cona entre la classe
obrera, hi ha de tot. I només són els esperits
tancats i incomprensius de l'una i l'altra banda
els que dificulten que en l'esfeea del treball reg
ni la indispensable harmonia, sense la qual la
producció és pertorbada i reduida, amb el con
següent perjudici per a una i altres.
L'obrer, ha estat dit i repetit infinitat de
vegades, no pot éssee prácticament considerat
com tina mhquina que és Ilançada al pilot
de les
desferres quan ja no esta en disposició de donar
el desitjat rendiment. Contra aquesta concep
ció de l'economia liberal individualista s'ha re
dreçat enórgicament la doctrina económico-social
católica. I una de les proves del que diem,
entre moltes d'altres que ara no hem
d'esrnentar
per a no desviar-nos del tema d'aquestes ratlles.
és la vehement recomanació, feta des de ja fa
molts anys, de la instauració del salan i familiar
en
la forma que un hom pugui judicar com a
més viable i segura.
Ara fa poe, Pbegan ofieiós del Vatich, que
gaudeix de tan gran i merescuda autoritat arreu
del món, ha dedicat a l'estudi d'aquesta trans
rendental reforma social, un important anide.
D'aquest treball anem a extractar per als matees
lectora alguna passatges. La situació actual del
món, i espeeialment la del nostre país, conviden
en gran manera a fixar l'atenció sobre els
grana
problemes socials. No solament hi conviden, si
nó que, fins a ceet punt, hi obliguen. ?Quin
home weflexiu i dotat de sentiments cristians po
drá sostreure's a la necessitat de meditar sobre
els mala presenta i no tractawa d'investigar-ne
les causes i cercar els remeis que calguin? Ve
gem, dones, si les estiles que segueixen sugge
triran a tal o tal lector alguna idea susceptible
d'ésser convertida en una ulterior resolució prac
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El salan i familiar és un antic postulat de
l'escola social católica. De fet, acuesta refor
ma figura en tots els programes
cristiano-socials
i de la democracia
cristiana, especialment des
peés de l'encíclica Rerum Novarum.
No és que fos postulat aquest principi en la
mateixa encíclica ; perb tots els comentaristes,
i sobretot aquella que
assurniren la comesa de
duir en obres els seus ensenyaments, van tea
ins
criure el salani familiar entre els
primera
punta
d'un programa de reconstrucció
social. Les or
ganitzacions professionals,
i
catbliques, en &aren ben aviatinterconfessionals
objecte de parti
culars i a poc a poc victorioses
Finalment, el Sant Pare Piusreivindicacions.
XI en pogué
fer expressa i categbrica
menció en el seu més
vast esquema de restauració
de l'eco
nomia, contingut en la seva cristiana
encíclica Quadra
gesimo Auno.
No és encara n'oh generalitzat
salani familiar, puix que troba, el principi del
en
bienta, no menyspreables resistIncies. alguna am
I mente
en teoria no hi ha qui
prbpiament s'hi oposi, en
cara que sigui per
consideracions cTiverses, en la
practica no ha estat possible
en el
conjunt de la reglamentació d'introduir-lo
deis salaria.
Perb
cal que diguem la veritat
ha es
tat gracies al generós impuls d'alguna
industrials
que ha mes cos i vida el principi del
salani fa
miliar. Aixb s'ha esdevingut
assenyaladament
a
Franca 1 a BlIgica, passant de la forma d'u
na gairebé generosa dádiva caritativa
alai fort
rrbniament interpretada per alguns
a
una
evitable 1 apropiada providéncia social.
No hi ha dubte que obstruccionen, i obsteue
ionaran encara, l'adopció en vasta escala del sa
lari familiar raons elementals de competIncia
per
part deis qui proporcionen techan.
No lluitarien
en
iguala condiciona els empresaria industrial,
que preferissin operaris soltera i aquella
sities
(Segueix al peu de la prime
ra
columna de la pagina 2)
—

—

—

—

de fa més de vint artys, S'Alza
té el seu Parre Nacional, que com
parteix, amb el pare nacional aus
tríac, la circurnstancia d'égaer di
fícilment accessible. Bé és veri
tat que des de fa un paren d'anys
hi ha obert un carní que el talla en
ES

D

curta extensió, i per en poden pasmr els
autombbils; perb és molt massa estret pee a po
der constante una via de circulació própiament
dita; 1 els caminals que recorren aquesta regló
salvatge i solitaria són difícilment accessibles;
una

són camina de cabres. Només a l'excursionista
molt experimentat s'obre ací la natura en la seva
rica

NANCY CARROLL.

UNA BRILLANT CARRERA ARTISTICA, CONSAGRADA DEFI
NITIVAMENT AMB LA SEVA LABOR EN EL FILM t<REMORDIMENT»
—

LES MUNTANYES SUBMARINES
OLDRfEM parlar d'un mena d'illes
adesconegudes» de la superficie de
la mar : ens referim als accidenta
del terreny submarí que des de dalt
no
podem imaginar. Hi ha, per
exemple els esculls, que pugen fins
a poca metres del nivell
de les al
gües i que constitueixen un veritable perill per
a
la navegació; altres, rnenys perillosos pesó
més importants, són autIntiques muntanyes que
s'eleven damunt del terreny oceltnic per a arri
bar Ilurs cima a alguns centenars de metres so
ta la superficie Illure de la mar ; altres, per
fi,
són valls submarines, igual que les grana valls
deis paYsos de l'alta muntanya.
?Com pot ésser que aquests trobjectes» natu
rala siguin desconeguts a Pbpoca actual? Es
rnolt fácil de comprendre-ho.
Pee a conlixer les roques submarines només
hi ha un mitjá : la sonda. Aquests sondatges
poden ésser nombrosos prop de les costes cm les
profunditats són petites. Només cal donar una
ullada ala admirables mapes publicats pel servei
hidrografic de la marina per a quedar merave
Ilat de les innombrables xifres que cobreixen la
part corresponent a l'Ocea 1 que cada una d'e
lles representa un sondatge. Llavors hom pot
imaginar-se l'esforç gegantí que representa
aquest treball. Prop de la costa, dones, es co
neix perfectament el fons. I malgrat aixb, com
que no es poden sondar tots els punta sense ex
cepció, pot existir una pujada de roques entre
dos sondatgel distanciats de 100 metres ; a pro
pósit per causar una catástrofe com tantes n'hi
ha hagut.
•

•

•

•

•

Per?), enmig deis grans oceans, com per
exemple el Pacífic, el cTesconegut és encara més
important, ja que fina s'arriben a ignorar les
muntanyes que surten g flor d'aigua. Quó no

será, dones, de les que queden submergides1 La
superficie d'aquesta mar immensa és de 167 mi
lions de quileanetres quadrats. El mínim que
es podria exigir, ja que el detall d'una fotogra
fia del fons
massa, seria un sondat,ge a ca
da 100 quilbmetres quadrats.
Dones bé : malgrat el petit nombre de do

cuments que s'obtindrien d'aquesta manera, cal
chaen no res menys que 1.670,000 sondatges per
tal de conbixer el relleu submarí del Pacífic tot
i que hauríem d'acontentar-nos amb una soso

ximació molt petita. La profunditat mitja del
Pacífic és de 4,100 metwes, per?) en molts in
drets pasas de 7,000 o 8,000 metres i pels vol
tanta de les illes de la Sonda arriba a tenir 11,000
metres. Un sondatge profund és una operació
Ilarga i delicada i no se'n poden fer més ele dos
o
tres cada dia.
Així, dones, es comprón l'e
xistIncia d'aquests deserts d'aigua inexplorats,
tant de superficie com de profunditat. A l'Oceá
Indi del Sud, hi ha la mateixa manca de conei
xements.
•

•

•

•

•

Perb avui, sobretot després de la guerra, les
coses han canviat.
En lloc de fer el llarg i pe
mía

sondatge

amb

fil,

ara

se

sonda

pee

mitjá

del so, determinant Pinterval de temps que pasas
des del moment de l'emissió d'un scnyal sonor
dintre l'aigua i el moment del retorn, inscrit en
un
cronógraf. Coneixent la velocitat del so
dintre l'aigua de la mar, (un promedi de 1,500
metres per segon), es pot deduir la l'argada del
trajecte que l'onda sonara ha hagut de recór
rer, anada i tornada, pee arribar al fons i allí
repercutir-hi ; la meitat d'aquesta Ilargamia dó
na la mida de la profunditat del lloc examinat.
Com que la dueada del doble trajecte de l'on
da sonora només és de poes segons, no hi ha ne
cessitat de parar el vaixell : es pot sondar anant
en marxa, i aixó fa que durant un dia de camí,
es puguin fer centenars d
sondeigs exactes.

originalitat.

El Pare Nacional Suís comprIn una 170
quilómetres quadrats i está en la part sud-orien
tal del cantó deis Crisons. Els seus cimals, tots
ella altíssims, entre 3,100 1 3,200 metres, perta
nyen a la Serra d'Ofen o Fuorn, que esth en
clavada entre les formidables serralades de Sil
vretta, Alps Olztaler, Owtler i Bernina. Aquesta
situació fa que hi siguin rases les pluges dura
dores, que a tanta de gent han aígualit les va
canees a la muntanya. Les altes serralades pro
tegeixen de l'aigua. La serra de Fuorn compta,
dones, entre les contrades més pobres de plu
ges de tot Suissa, i la distingeixen els molts elles
clara que té 1 les marcades diferIncies de tem
peratura.
Aquest tros de tenra está sostret des de fa
vint anys' de qualsevulla utilització pee pan de
l'home. Cap destral no se sent en els seus bos
cos verges,
cap esquellot no sona a les valls ni
a
les collades. L'extracció de mineral, a quó
encara deuen llur
origen els noms d'Ofenpass
(Pas del forn), Mot Madlein (mutis metallicus),
La Schmulzra (la foneria) í d'altres, está
abandonada, no solament en el territori del Parre,
sita', a tota
regid. Unssaatells que hi ha a
l'entrada dért Pare prohibeixen OCCiT els allí
nials, collir o desenterrar plantes, sota severa
castiga; també hi és prohibida aqualsevol petr
torbació del regne animal amb orits o cantáries.»
Un parell de gulardies que recorren continua
ment el tereitori, es eresenten sobtadament ala
excursionistes, i tenen cura que la natura sigui
deixada en pau absoluta.
Per «entrades» hom no ha d'entendre portes
com les dels
pares ciutadans, ni s'ha de oreare
que el Pare Nacional estigui tancat. Els car
tells prohibitius de giró hem parlat catan cla
vats a l'entrada deis poca camina que receeren
el país. Algunes d'aquestes entrades es ttroben
prop de Scarl, l'antiquissim Sankt Carolus, un
llogaeret d'unes vint cases que a l'estiu habi
ten camperols, pastora i obrera, i on tres hos
tals, senzills, perb nets, estatgen els visitants del
Parc Nacional. Des d'aquí, la més bella de lea
valls del tereitoei protegit, el Val Minger, és fh
eil d'atbnyer. Comença amb bosc de pina i
prats, la florida dels quals a l'estiu és gairebé
indescriptibles. Dues horca seguides ve pujant
la vall al costat del Ilit del Minger, un riuet.
Aquí regna una solitud com si fes mil anys que
cap home no hagués cercat camí a través d'a
quests pinars i aquestes roques. El riuet, so
vintment s'amaga del tot; llavors torna a bri
llar una estona, per a assolir una amplada fina
de 50 metres. En temps de pluges, i durant el
desglaç, les sigiles cristallines i amables es con
verteixen en una avinguda rogenca, estrepi
tosa; Ilavors tot el llit del riu es posa en movi
ment, roques petites i grana roden a la vall amb
les despulles deis vells arbres que, a 2,800 me
tres d'alçaria, han estat morts per les tempestes
hivernals i els Ilamps de l'estiu.

El Val Mingar és la més salvatge de les
valls del territoei protegit. FI noble darvol
hi pastura pacíficament, pels penyalars de Piz
Piose s'enfilen les camusses, cossos negres-bruna,
aeronçats damunt carnes escardalenques; passen
volant en franca fugida a través de l'espessor.
A dalt, al pas Sur it Feas, en la transició del
solitari Val Plavna, hi ha el regne de les mar
motes. En les impenetrables espessows deis
pinars hi ha tota mena d'ocells que se la cam
pen com a casa seva, 1 no és rara la vegada que
hom sent escatainar una gallina silvestre que hom
finura destorbat en l'apat maamífic de les bajes.
El Val Mingér ha estat també el darrer lloc de
refugi deis óssos, el dance deis quals fou moet
l'anv 1904.
No és menys interessant el món de les plan
tes, on es troben la flora deis Alps orientals i la
deis oceicTentals : la riquesa de les espbeies és in
Totes les geles alpines que surten a Huir
pel mes de maig, es troben juntes aquí. De tant
en tant, a les quintnnes, es troben també /mue
lles plantes que són prbpies deis terrenys abo.
nata amb els excrementa del bestiar: restes <le
les ~loe/tetona enmaderes craltees dies. Pera
acuestes plantes van desapareixent a poc a poc,
(Serueix al peu de la .gegro
114 columna de 4 pagina 18)
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UNA CARAVANA Hl HA UNA «POLI EL CENTENARI DE IMPORTANCIA DELS
DE 3,000 CAMELLS CIA DE L'ESPAI» LA FOTOGRAFIA RIUS TROPICALS
ben sovint que els invents
que semblen destinats únicament
per al rnillorament del benestar de

ADA any surt de Tombutetá unaca
ravane d'uns 3,000 camas anome

nada l'Azalai.
Está formada d'hOines i blsties
vingudes de totes les regions del
Sudan i de l'Africa Occidental, t
tots plegats etnprenen el cansí in
visible de la aumentes plana de sorra que porta
al nord de Tom
a Taudent, es 860 quildmetree
bucea, ea es troben unce mines de sal, en les
quals la caravana va a fer provisió de sal que
ha de servir per el eonsum dele indígenes de
l'Africa Oesatlental duran•tot l'eny, fins el
Azalai.
nou
Actuaste eaeavana çs escortada per soldats
francesotei
En altres temps els Aealai eren molt més
importánis 'que els menuda. Arribavee a comp
tar fins a 15,000 ramells vinguts del Sudan i
del Níger, perd és que aleehowet en el recorre
gut trobaven més d'un centenar de pous. Avui,
la totalltat dé Poste fíen una trentene, 1 l'Azalal
no pot portar més de 8,000 camella, puix que
hi hauria I perla de morir de set durant el

viatge.

•

un petit poble de
assecada al sol, 1
servelx per e acorne, els cerradora de sal. Les
mines es troben a. alguna metres de profunditat
eXtreta e copa de picot en barres que
i la šali
fan uns 80 quilos ceda una, En el !lee d'ex
tracci6 equestes l'arrea poden comprar-se a a'50
franca el quilo, peirb quan han fet el trajecte que
separa Temiere. ele Tombuetti valen 80 frenes,
i a l'inblíteste del peino són compradea a 100 franca
a causa ele la competIncia i del benefici deis in

Tauder44 en ele Sahara, és
cases indígénée fétéa de tema

termediaria.

Amb tot 1 Pecompanyament militar que
aeompanya els 8,000 camella carregats d'aigua
la caravana ?gass
en arete i de sal en el retorn
l'ataquen, es
saltada. Partides de
lliuren eombats 1 alguna veteada hi ha pardues
de videe.
Quatites acciona de vale 1 heroiame es pro
dueixen que no arriben a ésser coneguries de
la gent ebmodament installada en ele pelaos prl

bandolere

vilegíats

EL SALAR! FAMILIAR
(Ve de

primera pagina)

la

que admetessín nombrosos obrera casats. Aquests
són els motlus d'estricta naturalesa econbmica,
que no permetien que traspalees els límits de les
teorles socials, per a entrar en l'esfera de l'a
plleació practica, el principt del salad familiar.
Aquest principi, dones, riscava de restar un
apreciable propasit de justicia social, sense tenle,
pesa), adequat complement en la realitat de la
vida econbmica.

Després, perb, vingueren nous argumenta a
favor'del salad familiar, espinos de fer impres
sió fins ab; setter mateixos adversaris práctica.
Eren els elements de naturaleza demográfica que
precisament a confirmar la test cristia
na: calia eneoratjar la formxció de famílies nom
broses, puix que la deereleença de la natalitat
trucava teistament a la porta de les nacions més
venien

civilitzades.

Sorgien, per tant, nous peosalits a favor del
salad familiar, peró calla trober la forma ade
queda de portar-lo a la práctica. En aquest
punt, a més de les classes obreres sIndieades, al
tres elements estudiosos reclamaren tarribé una
vasta solucló del problema.
Hl havia l'experien
cia deis precursora de la reforma.
Perb abría en
cara no baste\ a, pulx que les indicades raons
econdmiques impedien que la chrrega del salarí
familiar anea a gravar directament 1 exclusiva
ment els empresaria que l'adoptessin. Calla re
partir retuesta chrrega, damunt el mejor nom
bre possible. NI tampoc no era just que fossin
sola els industrials a soportar el pes de la re
forma, pulx que aquesta, que tenia • favor mi
iraons de moral social, implIcava un general be
nefici.
El

mecaniame

prhetie

per

garantir Pude.-

a

nació del salad familiar. l'ha donat el sistema
d' assegurances
.

•

•

•

•

•

En els paSsos on el salad familiar ha asao
lit ampla aplicad& ha inbervingut le llei Per a
determinar especials condiciona de funciona
ment de les caixes asseguradoree.
Es ciar que les cliverses formes 1 modalitats
del afilad familiar per a la peotecció de les fa
mílies nornbroses no eximeixen el poder públic
d'afavorir també per altives vies, o eta en el eamp
tributad, el retorn d'un equilibri econamic que
impliqut el reconeixement i, en conseqüancia,
la neeessitet d'alleujar la situació de lea famí
lies amb prole nombroaa. I abch els Estats ho
han de considerar, no com un premí, Binó com
un
deure de justicia.
Precisament ara que al nostre país, com hern
indicat al comenoment, sovintegen les inicia
tives de caeheter social, ereiem que poden ésser
Ilegides emb un cese interas, per l'exclusiva raó
del tema, les seniles que aca'bem d'escriure.
M. P.

EL CAFt
DEBILITA

ELMALT
'SATURA

les persones, o a contribul a Ilurs
millors relacions, són utilitzats per
intents ben contraris.
Es per iaixt, que l'aviació que
sersiblava destinada exclusivament per a les co
municacions rhpides entre grans paisos o entre
eiutats importante, per al transport rápid de les
mercaderies lleugeres, per als estudis científica
a gran altitud 1 fins per al turbarte ser, no s'ha
escapas d'éaser urtliteade r)er un sena fi d'estas
fades internacionals. Quan els estafaders es
veuen perseguits per la policia d'un país o d'u
na capital, corren a l'aerbdrom més proper, aga
fen un avió 1 voten verts altres llocs més hospi
talario.
Per onar a l'encontre d'aquests personatgem
tan poc simiehttes, per contrarestar Ilurs entine
sea, per veure de fer-los fracasen., ha cal
gut preocupar-se d'utilitzar mitjans també
perfeccionats. Per aixb ha estat creada a tots
els pelaos importants, una «noticia de l'espai».
No cal imaginar-se que aquesta policía tingui
rom a única ocupació, la persecució deis ban
dits que s'escapen amb avió. No s'han pas de
vigilar únicament les estafades. Cal també
var que es multipliquin eta viatgers,
dita clan
destina, que volen efectuar alguna viatges sen
També s'ha
se amoblar-se de prenclre el bitllet.
de Oxear el tráfic deis objectes de contraban
1 evitar que lea mereaderies siguin transportades
d'un país a l'altre acuse pagar ele drets de chai
na.
Per a tot aixd bi ha una agents especialit
zats que formen pert de la «policía de l'espai».
La noticia de l'espai és Iguelment encarre
gada de la vigilancia de certes rones del col,

anomenedes «zones prohibides», que significa
que elo avions no tenert el diret de traspessars
les. Aquestes stand+ prohibides corresponen efee
tivarnent, damunt de regione de terreny, gene
ralment frontereres, on cada país té estableets
els sena mitjans de defensa, que s'esforea, tant
com 11 és possible, a mantenir secreta.
Entre les rones prohlbides existeixen «pass
hatges» coneguts deis aviadora i que són anome
nas «passos de franqueig».
La policía de l'espai és encarregada de fer
passar els aviadora per aqueste «passos».
No cal dlr que la policia de l'espai no utilit
pas únicament el que poddem anomenar
avions policíaca. Utilitza també, 1 poddem dir
sobeetot, la radiotelegestfia. Alxí, dones, la
T. S. F. es ven utílitzsida en un terreny en el
qual no s'havia penosa d'un bon comeneament.
Existeixen una autos especials equipats amb
'I'. S. F., que quan circulen a la reeerea d'una
banda de malfactoes o d'assassíns, poden m'ere
a cada moment, tota mena de detalls comple
mentario radiats des de qualsevol delegació de

policia.

En fi, d'un quant temps engh la pulida inter
nacional utilitza igualment la telefotografia que
perrnet comunicar al lluny i en poca segons, les
empremtes digitals o la figura precisa d'algun
estafador d'importhncia, i facilita d'aquesta
manera el Beu reconelxement i rápida detenció.
I heus ticí com dttes magnifiques invencions,
la radiotelegrafia 1 l'aviació, posades per certs
subjectes al servei de les males acciona, han estat
utilitzades precisament per privar ola abusos per
judicials a la societat.

EL PARC NACIONAL SUIS
(Ve de la

primera

plantes priestament origináries recon
quisten el terreny. Creix el bosc de pressa, on
no hi havia més que mates, i a la vall, prop de
Scad, la vegetació va tapant les romanalles de
les antigues explotacions minores. Encara •i
ha les parets, perh a cada escletxa ja hi ereix
un ton d'herba ; la molsa i les flors van tapant
els pavimenta de les vellos edificacions, 1, fregant
els mitra que s'enderroquen, els arbres atenyen
ja l'aleada d'un borne. Tot amb tot, caldran
encara un parell de generaeions, per a caberme
del tot les traces de la vida humana.
A l'investigador naturalista, el Pare Nacional
aula ti (desde abundoses possibilitats de tedian.
El zobleg, sense despeses quantioses de viatge,
pot realitzar observacions del regne animal, que
generalment només pot efectuar en ola parca
zoológica, on eta antrnals evitan captius; cap dis
par d'escopeta. cap cris de sorollosos excursio
niete.s espantarit les bestioles. Al bothnie l'es
cometrit aquí abans de tot la captivadora tasca
de seguir el pes gradual de les comunitats ve
;relata des dels campa deiolats de boscoa abatida
1 errata essolats, fina a la luxuriosa vida deis prats
ilpins I de la selva verge : d'un any a Peltre
podre experimentar de quina manera les plan
tes ultilltaries, introduides temps ha per la mh
de Phome, van desapareixent a poc a poc, !sien
tse les auliactones d'aquest territori, unes de pres
a*, les altres a poc a poc, tornen a llur antie
regnat.
a l'amle de la natura, que ama la soledat, que
en eta seus viatges no cerca distracció, sínó con
centrad& el PaTe Nacional de SuIssa Ii ofereix
•ensacions inoblídables.

joieria Vendrell
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Efectivament,
es
ca

ara

anys que per

cent

han fet els

primera vegada

trobá el mitjh de reproduie damunt una pla
sensible la imatge de les persones i de les

cOseMs olt

abans de la invenció de la fotogeafia,
els voseas més savia s'havien preocupat de fi
mecánicamens el dibuix deis objectes i tro
xar
bar un natjá de reproduje-lo que-no Loa la rut
ila tirada pel llapis de l'artista.
Fou Lleonard de Vinci, que era no sola
ment un gran pintor, sInó també un gran inven
tor, ja que va coneelyre ola primera plans d'un
aparen volador, qui per primera vegada va ob
servar que eta raiga llumínostoa reproduSen, dintre
les imatges invertidos deis
una eambra negra,
objectes del voltant.

Desprée d'ell un napolith anomenat Porta,
va atinar de conviar el foradet de la cambies ne
gra per una ullera que pennetés obtenir imat
Així, dones, Pobjectiu aca
ges molt més netos.
baya d'ésser inventat.
Gairebé a la mateixa

boca,

un

alquimista,

anomenat Fahriclus, descobrí que els
minosos ennegrien el clorur d'argent.

ralgs 11u

I elabores pass& molt de temps sense que
s'inventés res més.
Per?) hens ací que l'any 1780 un francas que
es deia Charles reprengué el descobriment de
Fabrielus el
1 obtingué, damunt d'u
na fulla de clorur d'argent, la fan/lacha d'una
imatge. Era d'alguna manera la invenció de la
parle la
placa fotográfica.
Imatge nomée feia que apara1xer 1 desfer-se.
Ara calla traer el mitjh de fixarele.
Un anglós s'hi va dedicar, perb només s'a
costh una mica a la solució, sense tobar-la.
Fou un francés anomenat Niepce, (mí pen
sh donar un bany a la placa fotogrhfiea, amb
'

perfecciona

Malauradtment,

producte especial que, una s'esencia tocat per
la claror, quedava insoluble
tots ola llocs
impressionats. Esteva en plena recerca, quan
trobá
artista, Unís Daguerre, amb el qual
s'associit per ala seus treballs, 1 amb el qual
punt la seva In
arribh a posar perfectament
banyada amb
venció. La placa de vidre
lodur d'aegent 1 collocada díntre la carnbra
sot
gra.
Un con irnpressionada, la placa,
un

en

un

a

era

ne

era

A poc a
poc, la imatge apareixia i quedava damunt la
placa. La fotografia acabava d'ésser inventada.
Aiscd passava l'any 1882. L'a/ny segilent
morí Niebee, i val a, die que Dassuerre no es
porth pes maese bé amb el seu antie associat.
En els nostres dies, es pot dir que gairebé no
més és conegut el nom de Daguerre.
Ainb tot, la fotografia ha quedat molt de
temes al servei ?lela fotógrafa encartregats de
fixar per a l'esdevenidor les fesomies deis nos
tres pares 1 atines. Fina fa poca aleve hom no
fotografia podía escleve
es doma compte que la
nir un art 1, efectivament, els artistes s'han
dedieat a utilitzar l'objectin per a interpretar
els éssers 1 les coses, segtent la sensibilitat més
o menys gran de Ilur cor.
mesa

a

Els

l'acció de vapora de meecuri.

gelats

púgina)

mentre les

UAN en un moment de tranquilli
tat mireu ben lentament el vostre
atlas i recorren el món molt més
de pressa que els més rápida avions,
podeu veure que els rius són unes
trefiles que es toreen a temes dels

que s'aeostumen a celebrar els
aniversaria deis esdeveniments im
portants, com oblidar que l'any
1932 acaba de commemorar el cen
tenari de la fotografia?

UCCEE1X

un

que consumeix
america.

Ja ha passat el temps de menjar gelats a tot
moment i és l'hora més oportuna de fer esta
dístiques per tal de saber quin consum ae'n fa
al món.
lis americana del nord vencen en aquesta
activitats tots els altees pobles. Une estadísti
ca que
tenim a la vista demostra que els Es
tats Units consumeixen cada any 1,400 milions
de litres de gelat dole, la qual cosa dóna un ter
per babitant.
me mig d'onze litres
Calculas a una cinquanta grams el pes d'una
ració de gelat, no ens creiem gaire lluny de la
ventas afirmant que ramerica mitjá, tant el de
la ciutat corn el del cemp, assaboreix 220 gelats
o
cornets d'aice-cream» cada any. Com que
aquesta quantitat és un promedi, si es pensa
que hi baurh molta gent poc consumidora d'a
questa Ilaminadura, n'hi ha d'haver d'altres que
arribaran a menjar-se guatee o cinc gelats diaris.
Si tos aquest gelat que es produeix ala Esteta
ITnits slagués de ficar en bates, en caldrien
sis milions, i posades una darrera
fose
manen un tren Ilarg de 8,000 quilinnetres, que
arribada de Barcelona a l'extrem sud de l'A
frica!
Es pot jutjar per aquestes dados que la fa
beicació de gelats a l'altea, pele de l'Atlántic és
una
indústria alitnentosa molt impeatant que
empra tanta Ilet com la deis formatges.
Está organitzada de la manera més moder
na.
En la !inmensa república, 4,000 faba-íceles
catan especialitzades en la fabricació d'aquesta
beguda o monja tan fresca. Un capital de 450
milions de dialars hi está invertit que den venir
a ésser, més o menys aproximadament, una cinc
mil milions de pessetes.
Aquestes fabriques teneri dipdsits pertot
vagons frigoeffies especlals que penneten expe
di• la producció a pacas mídeles de quildmetres

lluny.
Nosaltres

saberte perd,

gelats que expendei
llurs oroductes perrfumats 1 democrhtics sen
el blasó modem de le marca de fábrica regia

els pintoresca carretons de
xen
se

acontentar-nos

aseda,

continents abans d'arribar a la mar.
vostra atenció sobre un fet:
ben sovint, molts rius que són marcats en el
mapa amb un senyal de la gruixhria d'ye fil, són
I matas deis quals el
en realitat rius immensos
Sena, el Thmesis, el Gerona, són petits rierols.
Al Golf de Guinea hi desemboca un petit
riu africa anomenat Cesamance. A dos-cents
quildmetees de la costa, aqueas riu té una am
plivria de dlos quildmetres. Vint quilómetres
més amunt, s'eixampla fina a tenle quatre que.
Idmetres.
A la Guinea Portuguesa, la desembocadura
del Riu Geba és tan ampla que no es veuen
les dues vives, que catan separades per més de
(marmita quildmeeres.
Per& qua ée tot aixd al costat de l'Amazones!
D'un bon principl, quan arribeu en el velaren
a la desembocadura de l'Amazones, per a desem
barcar a Pera, que ée la gran capital del cau t
xú de Soto
part nord del Llenad, ja us ado
del riu;
neu amb anticipació de la proxintitat
les aoves aigtles es barregen molt lentament amb
la mar i ja es troben a rnés de cent quilómes
tres d'amplhria. Aquesta desembocadura és tan
immensa que una de les illes que s'hi ttroben,
l'illa Merejo, és gran com una cinquena parte de
Freno. Anar d'una banda a l'altea de la des

Vul1 cridar la

.-uviuro

El

parlar
paises
allá

eltres
a la Si
finests

bitada
Pei
esteva

del

espant
Ornbes
que

constitueix un llaseg viatge,
quilbmetres més amunt, l'Amazones

amicla disset quilbmetres d'amplada.
Passem al Congo, que ée un rlu molt díferent
de l'Amazones. Té de profundltat el que altres
tenen d'amplhria. Durant certes apoques de
l'any, el remolí de les seves aiglies té una vio
lancea tal, que ha obert un forat a l'entrada
de la mer on la sonda deis vaixells s'enfonsa fina
a vuit-cents
metres: aquest sot immens és ano
menat el «Forat sonso fons».
Les algaes del Congo provenen d'un Ilac que
és més gran que tota Europa. Aquese Ilac era
el gran dipbsit central de l'Africa 1 en altre
temps devia haver estat un Ilac interior. Figu
reu-vos que un dia féssiu un gran sot a la sorra
de prop de la mes 1 que l'omplíssiu d'aigua vore
jant-lo per un costat amb maons ajuntats amb
sorra humida.
Un dia que l'empenta de l'aigua
sigui masas forte cauran dos deis maons i per
aquesta obertura un petit torrent es precipitará
per la banda de la mar formant salts d'aigua i
cascades. El pas de l'aigua será estret perb pro
fund, el sot es buidaeh en part, i a mesura que
vagi plovent, tots els petits torrents antean a pa
rar a un corrent central que penará a través de
l'estreta obertura. Haureu fet un Congo en

plome?
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i cinc-cents
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Als

través deis monts
de Cristal', que comencen a elevar-se a un cen
tenar de quillimetres de la costa, és un deis més
formidables espectaeles que hom pugui ima
ginar. Durant hores i fina dies, el Congo s'ea
treny 1 assoleix profunditats de noranta, de dos
cents rnetres í encara més.
La masas de les al
gües, que ha estat arrossegada durant molts mi
lers de quilemetres, passa per un salt, i el conent
és tan fort, que, quan eta grana paquebots, des
prés de molts viratges presos amb precaució, ar
riben a Matadi, el gran port del Congo belga,
cal tota la pressió de les calderes per a passar
el lloc denominat la «Caldera d'Ideen».
Es dintre aquesta «Caldera» que la impressió
del viatgee esdevé més poderosa a mesura que
l'angoixa augmente.
El passatge només dura uns quanta minuts,
per?) sembla inacabable. Al peu de les enormes
roques que durant milete d'anys el riu ataca
talla verticalment, el potent paquebot de cent
einquanta o cent seixanta metres de Ilargaria, té
l'enareno d'una barqueta, i és amb un sentiment
de deslliuranea que es desembarca al port de Ma
tadi, al peu del qual el riu continua roncant.
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Poderós reconstituent per a
NENS I ABULTES
Conté eta principio indispensables
a la fundió vital.
Una cullerada de RUAMBA, bar
rejat en la llet, augmenta quatre
vegades llur valor nutritiu 1 cona
titueix un deliciós desdejuni o be
renar per ala anémica, inapetents,
raquitich, albuminúrics, desr.u
trits, etcétera.
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L'OMBR A
Per Hans Christian Andersen

Joan G. Junceda

illustrat per
els paYsos can& el sol és molt més ca
lent que a casa nostra. La gent té la
pell d'un soig fose com la fusta de rou
,s,,/ re i fins, en encontrades més candes
sncissa, de tan creniats són tots negres.
El Savi, del qual la riostra rondalla us va a
parlar, acabava d'arribar deis paisos freds als
paisos del Sud. Es creia que podria passejar-se
alia com a la seva tersa; perb ben aviat es va
convancer que aixb no podia ésser. Com les
altres persones de seny, va haver de quedar-se
Es tancaven les portes i les
a la seva cambra.
finestres, i la casa semblava adormida o inha
bitada.
Per més desgracia, la casa on el Savi vivia,
estay& situada de tal manera, que el sol hi tocaya
del matí al vespre. No es podia aguantar!
El nostre home de ciancia era un jove molt
robust, perb la calor el va posar en un estat que
espantava. Va amagrir-se molt, i fina la seva
Ombra va allargar-se. Va tornar-se més netas
que mai no havia estat de tant que el sol la va
devorar.
Solament a la nit, quan el sol era ainagat,
Phome i la &eses Ombra reprenien un xic les
forces.
Era un veritable goig quan arribava aquest
"1

N

moment.

Tot seguit que s'encenia el Ilum a la cam
bra, l'Ombra semblava estirar-se per prendre fea-ces.
El Savi sortia al seu balcó per bellugar-se
un xic,
I, tot seguit que els estela brillaven al
cel, ell també semblava reviure.
En tots els balcons del carrer (1 en els pai
sos
cálids n'hi ha a cada finestra) sortia la
gent, perqul es necessita prendre l'aire fins
quan es té la cara negra. Sabateas, sastres,
tothom es passejava pels carretes.
Es posaven taules i cadles davant de les
portes, i per tots costats s'encenien Ilums. Eta
uns badaven, els altres cantaven. N'hi havia que

passejaven en cotxe o a peu. «Gling! gling!
gling la, era el so de les mutes que passaven al
trot amb picarols agafats al col!.
es

L'animació deis cansen era molt variada :
hi havia notes que cantaven a chor; després,
més Iluny, bornes amb cueurulles que anaven a
un
enterrament; i gairebé darrera d'ells, una
joiosa comparsa anant a donar un concert.
Una sola casa quedava en silenci
estava
davant mateix de la del Savi.
Algú hi vivia, no obstant ; sense aixb les
plantes que estaven al baleó no haurien pogut
viure ni florín..
Les devien regar.
Cap al vespre les portes es mig-obrien molt
Ileugesrament, per?) les cambres restaven fosques,
almenys les que &fluyen al Canea*, CaT al fons
de la casa s'hi sentia música.
Aquesta semblava admirable al nostre Savi;
perb potser no era altra cosa que una idea. En
els nabos calids he trobava tot admirable, mentre
no fos la calor. Va anar a preguntar al seu pro
pietari que vivia a la casa del davant; petrii
aquest bon borne no en sabia res. No s'hi veta
mal ningú; 1 quant a la música, la trobava ter
riblement monbtona.
—Es algú que vol tocar un fragment massa
difícil pea a ell. No pot sortir-se'n, perb s'hi en
tossudeix.
Una nit, el Savi va despertar-se d'un surt.
Doa.mia sempre amb la finestra oberta, i l'ai
re de la nit aixecava lleugerament un secó de les
seves cortines.
Va veure que una Ilum extra
ordinaria brillava al baleó del davant. Les flors
semblaven flames d'un color vivíssim, 1 entre
mig d'elles hi havia una meravellosa dona, de

resplendent.
El Savi va quedar arnb els ulls enlluernats;
perb s'ha de dir que els havia obert massa en
despertar-se: no hi havia, dones, en aixb, res
cara

de sobrenatural.

D'un salt va trobar-se feas del llit, va ama
gar-se darrera les cortines i va mirar.
La noia
havia desaparegut, i la Ilum meravellosa amb
ella. Només les flora havien quedat tan be
Ites com abans. La fines-tira estava mig oberta,
i se sentia una música encisadora.
Qui podia viure allá? Peir on s'entrava a
aquella casa? Cap porta al cures; solament per
sianes cloaca.
Una nit el Savi estava en el seu baleó. Din
ire la cambra, danesa d'ell, hi havia un llum en
vés i per aixb vela la seva Ombra sobre el mur
de la casa del davant. Sí; vela la seva Ombra
enmig de les flora del baleó 1, cada vegada que
ell s'abaixava, ella s'abaixava igualment, amb
la docilitat que tenen les embrea.
—Em sembla
va
dir el Savi
que la
Ombra és l'únic ésser vivent d'aquesta
meya
S'asseu al mig de les flora. Per?), ja que
casa.
la finestra és mig-oberta, per qua no entra a ven
dins? M'ho dina tot seguit.
re qua hi ha allá
va dir tot fent broma.
'4í, sí! Entra, apa
Va fer un con de cap a l'Ombra que va repe
ir-lo.
—I bé! Entra! Pesó no t'hi quedis gai
—

—

—

'

temps!

Va aixecar-se i va entrar dintre la cambra,
:eixant catire la cortina. Perb, si algá s'hagués
robat allá, batirla vist entrar l'Ombra per la
finestra del davant i desaparlixer a l'interior.
L'endema el Savi v sortir a prendre el seu
•afb i Ilegir els diaria.
va dir quan va tro
—QuI vol dir aixb?,
—

bar-se a pie sol—. Ja no tinc la meya Ombra!
Va deixar-me realment ahir a la nit, i no ha
tornat.

Qui

sap

qub

ern

passará?

La pbrdua de la seva ombra el consternava.
No la pbrdua d'ella sola, perquI se n'hauria
consolat, perb sabia la rondalla de L'home que
ha perdut la saya Ombra, com tots els nens la
saben en els paises freds. Quan l'Ombra tor
narla i ell explicarla, la seva aventura, li, dirien
que era la repetició d'una histbria ben conegu
da, i aixb seria molt desagradable. Va resoldre
no parlar-ne a ningú.
Era el millor que podia
fea.. Al vespre va sortir al baleó amb un llum
<lanera seis. Va fer-se tot petit després molt
gran. Tot era en va: l'Ombra no tornava.
—Huna! huna!
feia el Savi.
Era un cas perdut.
Era veritablement desagradable. Pesó, com
que en els paisos cálida tot creix molt rápidarnent,
el Savi, al cap de vuit dies, va veure amb gran
alegria, que una nova Ombra s'estenia ala seus
peus tot segun que caminava pel sol. Sena dub
te Parre' de la seva Ombra no havia desaparegut.
Al cap de tres setmanes tenla una Ombra raona
ble que va créixes encara durant la seva estada
al país del Nord.
De retorn a casa seva, el Savi va escriure Ili
bres sobre la Veritat, el Bé i la Bellesa al món.
Dies, anys, fins malta anys, varen passar.
Un vespre que ell treballava a la seva cambra,
—

trucar.

varen

—Entreu
va dir.
Peso ningú no va entrar. Va anar a ebria..
Davant .seu hi havia un heme extremadament
magre, que va fer-li una profunda impressió.
Anava, per aixb, molt ben vestit; devia ésser un
senyor de 14 més alta societat.
—A qui tinc l'honor?...
va dir el
Savi.
va
—Ho oreja que lio cm coneixerieu
dir l'altre—. M'he engreixat una mica. Ara
fine carn i ossos. Ah! no podíeu pensar a tornar
me
a
venre en aquest estat!
Ja no coneixeu
la 'ostra Ombra.
No podíeu, evidentment,
No he tingut més que fe
creme que tornarla.
licitat des que vaig deixar-vos, i no pue quei
Si vull comprar la meya llibertat, ara
xar-me.
—

—

—

tinc els mitjans.
I es remesiava els grossos joiells que penjaven
del seu rellotge; posava la ma sobre la gruixuda
cadena d'or que portava al coll. A tots els seus
en

dita brillaven veritables diama'nts.
—No pile retornar-me de la meya estranye
sa
va dir el Savi—.
Com és possible?...
—La meya histbria no és pas vulgar
va
diir l'Ombra—; per?) vós no son tampoc un ho
me cona els altres.
Quan vivreu permetre que us
—

—

deixés,

vaig pensar-m'hi gaire, i ja velen
aixb m'ha sortit bé. Per?), per aixb, tan
com
felie com soc, he volgut reveure-us abans de mo
no

com també el meu
país. Ja sé que
Ombra nova. He de pagar-li una
indemnització per fer el meu SeTVCi. I, a vós,
quan us he de donar si cm vull comprar?
—Eta tu mateix?
va dir el Savi
Mai,
ni en somnis, hauria cregut que l'antiga Ombra
d'un home pogués tornar en forma humana.
—Digues-me quant et dec—va continuar
l'Ombra—; perquI vull pagar els meus deutes.
—Per club ho dius aixb?
va dir el Savi
No és pas qüestió de deutes, entre nosaltres!
Ets Bistre com un home vertader. M'alegro molt
de la teva felicitat. Asseu-te, vell amic meu, i
conta'm una mica qub t'ha passat i qub has vist
en els paYsos cálida, a la casa del davant, sobre

rir-me, així
teniu

una

—

—

—

tot.

—Amb molt de gust!
va dir l'Omisas as
seient-se—; per?) promet-me que no dirás a nin
gú de la ciutat que jo sóc la teva Ombra. Tinc
moltes ganes de casar-me, ja que posseeixo ara
més del que es necessita per a mantentr una fa
—

milia.
—Ja pots estar tranquil!
va dir el
Savi
No diré a ningú que cts. Vet aquí la meya
má. Ho prometo : ho compliré. Un heme no
més té una paraula.
—Una Ombra, ígualment!
Era curiós, altrament, de veure com l'Omisas
s'havia tornat un home completament. Portava
el vestit negre de la roba més fina, i les botes
enllustrades. Duia un barret clac, que, per
maja d'un aessort, s'aixafava com una coca. Era
una barret d'última moda.
Quant a la seva ca
dena d'or i ala seas diamants, ja n'havem par
lat. Així l'Ombra estava extremadament ele
gant, i aixb era el que més la feia semblar un
heme.
—Vaig a contar-vos aixb
va
comenear.
I client aquestes pasantes va posar les seves
botes, enllustrades, sobre 14 nova ombra del
—

—

Savi,

que estava

allargassada

ala

seus

peus

com

Potser ho feia per orgull, potser cape
raya que l'Ombra s'enganxaria a les seves botes ;
pese, l'Ombra, allargassada, va quedar ben tran
quilla per escoltar la histbria. Volta escoltar
com es fa per ésser lliure i esdeventr senyor de
un

ea.

si mateix.

—Sabeu qui hi vivía
va
comenear l'Ombra

casa del
davant?
I bé! l'ésser més
bell del món : la Poesía. Només he viscut tres
setmanes amb ella, perb aixb m'ha valgut més
que si hagués llegit durant centenars d'anys poe
mes i obres sávies.
Ho he vist tot i ha sé tot.
—La Poesia!
va dir el Savi
Sí!, sí!
En les grana ciutats viu sovint retirada. La
—

—

a

la

—

—

Poesia!

Només l'he vista

una

vegada, i

en

penes estava ben despert. Estava en el
seu baleó i resplendia
com una alba boreal.
Con
tinua.
Estayes al baleó vares entrar, i Ilayors...
—Llavors, vaig
una antecam
en
bra. Era una mica fose. Vaig veure una hie
ra de beles cambres
que es comunicaven tetes
cara

a

trobar-me

juntes.

La 11~ hi

era

enlluernadora.

No vaig

atrevir-me a entrar perquI temia que cm fes
sin desaparlixer. Amb vós havia apres d'ésser
prudent. Vaig posar-me en un secó i vaig ob

servari

qué

veture, Ilavors?
tot el que es pot veme, i us ho
contaré tot. Peno deixeu que sis endreei un
pree, i no cregueu que sigui orgull per la meya
—

—Vaig

vas

%cure

part

: no poddeu acabar
de tutejar-me?
—Perdonen
va dir el Savi—.
Es un vell
costum; compreneu? Ja poden continuar.
—De bon grat
dir l'Ombra--. No
va
vaig entrar; vaig quedar-me a l'antecambra;
perb era un Iloc excellent, des d'en es vela tot.
Adhuc allá, estava a la Cort de la Poesia.
—Per?, qub haveu vist? els déus de l'anti
guitat? Hi havia herois que combatien?
—Jo no em preocupo per res
va di- l'Om
bra—. Per sisó em vaig engreixant. Aixb és
el que ha de buscar tot heme raonable. No sa
Iseu prendre-us les coses tal com s'han de pren
dre. Si continueu així caureu malalt. Viatgeu.
Precisament jo marxo. Voleu acompanyar-me?
Seria ben agradable per a mi tenis un company
de viatge. Voten ésser la meya Ombra? Ai
xb seria per a mi un gran plaer. Us pago el
—

—

—

viatge.
—Seria abusar...
—Bah! Alce, depIn de com es pren! Un
viatge us falla bé.
—Perb és insolent de prendre'm per la vos
-usa Ombra!
—Aixt va el món i sempre será aixi !
L'Ombra va allunyar-se.
El Savi realment no anava bé. Els dubtes
el corsecaven.
El públic feia tant cas del que
deia sobre la Veritat, el Bé i la Bellesa com una
vaca d'una
nou muscada.
Va acabar per cause verament malalt.
—Gairebé sembleu una Ombra!
Ti dejen
—

els

seus

amics.

El Savi tremolava a aquesta idea.
L'Ombra va tornar.
va
—Necessiteu anar a prendre sigiles
sil—. No teniii més remei. En raó de la rios
tra vella amistat us acompanyaré. Pararé el
sost del viatge. i. a canvi. vós escriereu un 111bre. Jo també necessito Drenare airsiies. per
qua la meya barba no vol eréixer, i aixb és una
malaltia; s'ha de tenis barba. Sigueu raona
ble i accepteu. Viatjarem rom amics.
Varen musas. L'Ombra era l'amo, i l'amo
era l'Ombra.
Anaven l'un al costal- de l'altre :
l'un per sobre. per davant o per darrera ; l'abre
segnint la posició del sol. L'Ombra s'arrea-la
va sempre per tenia- el lloc d'hopea..
El Savi no
s'hi fixava. Se sentia cTe bon humor, i va dir
un
din a l'Ombra:
—Ja que ets el meo company de viatge 1 que
fa tant de temns que vivim junta, bevem per la
riostra trerm n ívol a amistat
va dir l'Ombra, que es con
—Qua diem?
siderava eom l'amo
Vós, que son un savi, sa
—

—

—

és estranya la lumana natura. Els uns
sofrir que es masegui un paper ; &tres s'esgarrifen quan una ungla (millaca sobre
un
vidre. I bé : seria el mateix espant, per a
mi, si ara us poséssiu a tutejair-me de non. Pe
rb, si el vostre desig és tutejar-nos, per qua no
pedem fer-ho a la rneitat? Jo us tutejarré.
I l'Ombra, des de l'avara, va tractar de tu
el seu amo.
—Es ben pesat, aixb
pensava aquest--;
que jo hagi de dir-li de vós mentre ella cm diu
de tu.
Per?), de bon o mal grat, va haver de pas

beu

coin

no

poden

sar

per

aquí.

Van arribar a una ciutat d'aigües. Hi havia
allí molts estrangers, principalment la filia d'un
rei que era molt maca. Hi havia anat per al
tractament d'una giren malaltia, que consistia
les
a tenis l'esguard masas escrutador ; vela
coses masas distintament, i aixb Ii treta tota
lusió. Va notar tot seguit que el que havia ar
ribat no era un horne com els altres.
—Es din que ve aquí per al tractament de
la seva barba
es va
dir ella—; pese, jo ja
conec el
mal que té : li falta Ombra.
Aixb va avivar la seva curiositat, i a l'hora
del passeig va fer-se presentar a l'estranger.
—No és veritat
va dir tot seguit
que la
vostra malaltia consisteix a no tenis Ombra?
—O, altesa reial 1 Esteu segurarnent en via
de enmeló. Sé que la vostra malaltia consis
Perb cm sembla
teix a veure-hi masas clan..
que ha disminuit, ja que no veieu que Une una
Ombra ben extraordinaria. Veieu la persona
que sempre m'acompanya? Els altres bornes
tenen les Ombres que totes s'assemblen: a mi
no m'agraden
les coses vulgars. De la matei
xa manera que es dóna sovint ala ()nata una Mu
rcia de roba més fina que la que un hom duu, així
mateix he pres per Ombra un borne que també
té Ombra. Aixb resulta molt car, perb a mi no
m'agrada la vulgaritat.
—Estic curada?
va preguntar-se la prin
cesa—.
Aquests banys són meravellosos. L'ai
Perb
gua fa en poca dies un efecte admirable.
no vull anar-me'n,
encara, mentre no creixi la
seva barba, pesqub Ilavers ell se n'aniria.
A la nit, a la sala de ball, la filla del rei i
l'Ombra varen bailar un vals. Ella dansava
Ileugera, perb tan Ileugera, que mai l'Ombra no
havia vist una dansatriu semblant. Varen par
lar. Ella va dir-li el nom de la seva patria.
L'Ombra ja sabia on era : hi havia viatiat; perb
l'avara la princesa era fosa. L'Omisas havia fet
com
pertot arreu havia pujat sobre els TIIIITS
del palan i havia mirat per les finestres, pels re
cona
deis cortinatges. Havia ararla petits se
creta cortisans que varen estranyar molt a la
princesa quan l'Ombra els hi va contar.
—Es l'heme més espiritual de la terral
es deja
La segona vegada que va dansar amb
l'Ombra va estar a punt d'estimar-la, perb era
prou raonable per a pensar al mateix temps en la
seva
patria, en el seu reialme i ens els bornes
que batida de governar.
—Es un borne d'esperit subtil!
pensava
Balla admirablement. Per?) s'ha de saber si
té coneissetnents profunda. Es necessari que ho
—

—

—

—

—

—

—

—

sapiaza.

Ya

comenear llavors

a

fer-li les preguntes
a la
pagina 1)

(Segueix
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ANECDOTARI CATALA

EL VIATGE

(Conte francés)

triotes nostres

Un veneder d'autos
fa Particle deis seus
cotxes a un matri
moni enriquit de
poc, 1 els diu:
—Aqueas fa 90
per hora.
—I quina veloci
tat
per
ta el

t

a

un

1-;-)

ana

fer un viatge
i decidiren arribar
se fina
e Holanda.
Passaren per París
i Brusselles i arri
baren a La Haia.
Ja a la fonda 1
cop
rentats,
un
pentinats i amb roba neta, els semblii que
era
un bon moment per a dedicar a la
familia.
11n deis quatre companys, en anar a
datar la postal que escrivia a la mulles, fa:
—Escolteu.
responen els altres,
—Quá pasas ?
ren

representa PO
hora?—pregun
potentat.

que suírt a les set de
quart de vuit ea troba a Ver

suposi
Parle,

PREV1

compa.-

Quatre

selles.
—Molt bé. Ara deixi que cris ht pen
sem un parell de dies.
Dos dies després el matritnoni torna.
els
—I qub, ja s'ho han be n pensat?
di:1 el venedor.
No
—Aixi, aixf...
fa el senyor
estem ben deeldits perqul és el que dliern
amb la dona: qut h1 anlrem a fea. a Ver
selles a un quart de vult?...

a

trusa:a 1.1

—

enfeinats.
—On heu dit que

ens

trobem ama?...

—

—

jutge,

comés sis robatoris
El
L'acusat.
Efectivament, senyor
allsh de la crisi mundial aviat estaria llest
—

Heu

en

T. S. F. DE BUTXACA
PER A POLICIES

setmana...
i al tothom treballés tant

una

paga

com

un

servidor,

Moltes eapitals tenen
a
'1'. S. F. installada

ja

UN VAIXELL-FANTASMA

,

policia

bus xeacet:

Alló que fina avul era Ile
genda és actualrnent una
realitat Pelo volts del Pol

ciutat

Nord corre un autántic
vaixell fantasma.

ga

a

pesen

8111b

Point-Barrow.

guir-Io

tripulad:5

va

marxar

intentar inútilment

va

1 diu que des

d'aquell dia

se

la de

a

disposa que :
«Tot animal conduit
de nit per les earreteres
públiques, ha de portar
Ilusa.»
En molts patsos els
peatons porten, cenan visa de cami a la nit, unes
llanternes per tal de no passar desapercebuts deis

es

al

veuran
morro

rAl

1

ara a

obligats

a

altre

a

un

l'esquena,

ta

TEMES

El Ileó ha estat erigit rei
deis asúmala, títol que
mai cap altre animal no
s'ha pres la mollstia de

disputar-li. Així, dones,

rapidesa imprevisible.

es

tat sempre felig i aques
ta feina de sobirá no li

naalde
fa més
estranya la no aparició
de cap pretendent a

juga

ha donat

mai

capa,

que

cosa

aquest arree de tot

re

f:f I
1„e

v

1
va

éSati•

per

El pes de mil
Mil millar
En plata, 5 r

queda al mig

L'ORIGEN DE

peasetea,
1,00o, pm,"
100

Megiu

quo

peasetes forme

planteo

cada

u

Criatall imitad,
Per n Miar
compost;

Minium,

mrairts;

71

potasa,

calcino,

O va

—Mira, s11 hi
—Tirali, dones,
el

ha el lleo.
home.
el soroll

amb

L'ALMANAC

L'exemplar d'almanac més antic conegut, es
troba a Londres, al British >bacon-v. Té 8,000
es

despertaP...
Com que el lacé és el
rei deis animals, havia d'ésser-ho, també, deis animals
humorística i, respeetant la seva jerarquia, els caricatu
ristes, 11 han dedicat una especial atenció que ha abastat
fins a tots els que tenen algun contacte amb aquesta testa
coronada; domtadors, negres de l'Atlas, cegadora, explo
Ele disgustos que causen els filie o
radors.,. reja de la ereació que voten demostrar llur supe
un dele
moments més decepciona,nts
en la vida d'un domtador de ile0/1491.
ríoíritat i que es presenten davant la fera carregats de
fusells 1 de por, que es tanquen dintre una gábia amb ella,
plantant-li cara, una cara i una bigotis tan horribles que corgelen els Ileons més fosa de po
ilageera, que travessen els immensos sorrals 1 que quan els surt el rei deis anímela, que
també ho és del desert, 1 els demana els passaports, ti contesten a treta, tot 1 tenir-se
per gent respectadora de la legalitat, amiga de la Ilei 1 simpatitzant de les monarquies.
El lleó, trasplantat a Part, semblava que solament
tenis aptituds per a rampar en els escuts o aguantar
una pilota en els monusnents a homes ilustres que mal
no s'havien ocupat de cap mena de súbdita del relalme
lleoní. Semhlava que en pedra o en bronze no eervi
rien mal sinó per a fer ganyotes ala vianants, que els

prenien

els !rasos leer
Morar deseans
Alsi, no é.

riodIstics anea
terreny provel

a

escoma

1
qi

El pes esp
el del brillara.

—Cal.. I

pós.

tenrossos
la tease

del cal és que seguirá fent bou temps, 1 si el
fa dolent és que canviará. Si, al contraei, el
carde escumés es divideix i els fragmente es dis
persen cap a les parets de la tasas, és que plou
rit o seguirá plovent.
L'e.ssencial per a aquest experiment és que
la tassa i el líquid estiguin ben quieta, des del
moment en qul el café ha estat abocat.
Aquest barómetre és ben senzill i económic
i la spva precisió fa ja temps que és comprovada.

HUMORISTICS

el regnat del Ileó ha

'dintre

sobre el caf?,. Fet
aixis observen el que pas
sa, sense tocar gens el lí
quid ni la basa.
Es forma aviat un
revele d'eme:tina o bom
bolles al centre. Si aguce

—1 ara, com s'han tornat a-plests cigars ?...
Com que fan tanta fortor el; he ruixat amb aigua de Colónia.

la cima

Són una grana collidors de pilotas, per?: tenert
el defecte de no portar-les. Eleuest creure que
és alguna mena de fruita 1 fugen arbres amunt
satisfets de la presa.
No cal pos dierer-los al daneses!

sucre

i tiren

Amlriest els bous i ola yuca
paíssejar-se amb un fanal

Perb quan el camp ceta sltuat ala afores i
a prop d'un bosc de palmeres,
eta simia seguei
xen el joc amb molta ateneló 1 alar que una pi
lota fi:1g del dos del campes, se n'apoderen flash

REPOI

es

Poseuels

portants.

una

a

UN BAROMETRE DE CAFE

molt al tennis 1 hl ha
campa de joc excellents a totes les clutats irn
es

a

fugir, puix

ELS SIMIS I EL TENNIS
marroc

portar-se

--

BOUS AMB LLANTERNÁ
Una llei ha estat presen
tada fa pm al Pa, ment
de Nebrasks (un deis Es
teta Units) en la qual es

El

fantasia.

en

de

automobilistes.
A veure si

portara

aconse

l'ha vist

molts punta de Potteá Artic. Ning4 no ha
pogut abordar-lo 1 navega sempre, apareixent i
desapareixent, entre les bromee; polars.

,

dret.

adveírteix amb una patita remos,
posa el receptor a l'oscila i rep
L'abast d'aquest aparen varia de
16 quilbmetres a la ciutat 1 SO al camp.
Amb aquest sistema pot posar-se en movi
ment, en un tancar 1 ohrir d'ulls, tots els pí
lleles de Brighton
Pesó, qub passark el die,
no
llunyá, en qul els malfactors utilitzin la
!largada d'onda de la policia per ty donar-los
ordres falsea

va

vaixell, alliherat,

creo

L'aparell

va

i el

ti

el subjecte
les ordres.

canal Cornwell artribat a Anglateera ha
explieat que el vaixell
quedar pe s entre els
gels prop de les illes Herschell. La tripulació
abandonar-lo, per tal d'acampar sobre el gel.
Va prod'uir-se un temporal que trench el;
riva.
La

aparells que
grama i van
que pot

uns

rosi

Es

portant-loo

es

equipar
200
ami, T. S. F. de

800

tarnhé

sota la

El

gels

d 'A nglaterra,

Són

Es el «Baychtmo», val
xell de la Companyla de
la badia d'Hudson que llu
via sortit de Vancouver
per a :mar a portar dure

te 1 ele be

els, apuertrlailse
ab wigttonla

en

dinbre

ran

UN TR

anys.

Va ,ésser trobat prop d'una meírnia

egipcia.
incomplet, rio perqul cap fragment s'hagi
Perdiati sinó perqult l'autor sembla que no va
Es

tenir temps d'aeabar-lo.
Com tots els manuscrita de l'Egipte antic
está eserit sobre papirus.
Els noma deis dies són feto amb tinta ver
mella i a sota s'hi veuen diferents signes que
poden ésser prediceions del temps.
Encara que siguin tan atines, els almanacs
no esdevingueren veritablement populars fina el
segle VIII de l'era cristiana.

quan •ls

upa..

lieonj

Mike Koatii
arOnafgair th
(Tela

totnlownt
Ele gula am
'lema és la «Pu

una mena

de gossos petenera de
gran

tamany,
d

sos

'

mouen

una

aquella
molta

gos
que

fresas,

ensenyen
molt
elLs
ullals, per: no són ca
pagos de clavar cap
mossegada si no és a

ben pelat.
El gres: art, dones,
no ha sabut fer altra

un os

cosa

El larmaceutic de noble.
Tres litres de
tintura amonlacal de quinina, quatre tertnóme
tres, dues dotzenes de gráfica de la temperatura,
vint-i-cinc cataplasmas de mostaaas. Perb, per
—

qui

an tot aquest material que indica aquesta
recepta ?
El recader.
Per a la colónia de nudista&
que fa vida aquí, al bosc de PultjfetiqUet.
a

—

leThe Humoriste),

que

desprestigiar

—Reina Santisoinial I ara no se
quin paquet he ficat les ion

en

aquesta noble

figura.

Seri

que Part

humorista ha arribat e temps per a reivindicar la majestat
del Ileó. Grheies al dibuixant caricaturista, el tei deis
anirnals ha pogut veme la seva emitiera estarrufada eom la
La senyora Usé,
Mira, he
pensat celebrar el dta d'avul en d'un faquir de eire, les neves urpea i la seva gola conve
qus compleixes ele ii alisa.
nientment desmesuracIes i els seus ulls llançant raiga de
tinta xinesa. També
vist rient, ballant, cantant.,
amb tots els respectes humorística deguts
malenchic, avorrit o sota l'efecte de les
drogues somníferes que els domtadors de fira els subministren.
Pot ben dir-se que Pmumorisme ha restaurat la desprestigiada monarquia
deis ani
mala j del desert.
P.
—

Pa

—

—

•••¦••¦••¦¦¦¦

ELS RECORDS DE DURADA EN L'AVIACIO
Malament. Ja veig que perdem velad.
tat I... Mira, les barbes eras
arrossegueL per

EL BO

Aquestles

—

terra.

—

n

Al, perdoni

eener 11:93:1
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PREVISIONS DE LA MODA
Mentre

el

EN EL PAIS DEIS
MIAUS 1 DELS CORILES

globua

terraqüi travesea,
autb
esgarrifances
de fred, les bromea

hivernenques

palles

inant les

per

1 les
notes
pensen
en
els esports d'hivern,
les grans modistes,
que bi vienen més
de Iluny, estan ja
fer els espelta de

(Continuació)
Completament aatisfets retornaren

a

la base

provisional, en retrobaren ala companys,
L'endemh tornaven a posae-se en cerní cap
a Mombesa I despeés d'hever travekiaat el riu
Iturri es trobaren de seguida endinsats dintre la

primavera I Es ven que teta portaran
;TM! Les creadores de la moda cerquen
en els
estocs deis majoristes les palles a
adoptar i si accepten algun ghnetre exh
tie, és amb un cert desdeny. Pensen com
binar-los amb llana angora, aplleació
xit de la 'mal es veu que encare perdurarh.
Les palles Palibh s'utilitzaran molt I les
noves variacions portaran noma compostos
dintre el mateix gust ; Manulh, Yeddh,
Caltagal. De tetes rnaneres es preveuen
trenatx, almenys amb dos colare. En les
palles d'un sol to, ele matisos preferlts se
an dintre la gamma de la palla natural ma
te 1 el s beige i mamona, blaus, vermells
també roseta.
Es oree que aquests capells se seguirh
portant-los de tort I cap al davant de l'ull
dret. El daten quedara deseoben I aixh
portarh a un revifament de les pintes de
tentaste.

selva humida i tenebrosa.
Els indígenas, en aqueet recorregut, aren
diferente deis de la ruta de 13eni : més negras i
amb un aspecte més salvatge, tots teten tenor
de bortratxins. Durant deu mines, després de
passat l'Ituri, trevessaren dotaenes de Dobles
ele ele quals tete els habitante estaven embriacs,
Passada /mecate regió la ruta va portar-los a
una part del bose on els indígenes comenvaveu

lat i It eeptiren fer el aventó en Ilengua K ng
wana.
Els negree grima l'escoltaven amb fer
vor, peris els petits no hi enternen res.
Com que els exploradora veieren que aquest
punt reunla molts avantatges, decidtren passar
només tres setmanes a Bwana Sura 1 retornes. a
Piligbo per a treballar-hi el temps que calgués.
El miesioner va ajudar-los a escollir un boa lloc
de campament i va oferir-se a vigilar els tre

bits d'endegament.
Així, dones, s'aixecaren lee tendes de cam
panya al districte de 13wana Sera. El matri
moni Johnson tenia una tenda de sestee alt,
grana Bits, una bona sala de bany 1 una galena

molt ben situada.
Per tal de tenir aigua que no haguessin po
gut tocar els maitu, feren una conducció amb
un teb que la recala d'un rec natural.
Ele simis de l'expedició corrien per dalt deis
arrbres I solament balxaven per a manjar. Sort
del ven Deelia que sabia enfilar-se gairebé tan
bé com ella pele arbres I els capturava (luan era
necessari. Teddy, el ximpanzé, hm& fet el
descobriment de deixar-se anar des de dalt de
la teulada de la tenda i Macar pel pendent. Era
una diveesio poc agradable per sis patrona pule
que
massa 1 hi havla el peral
que la lona s esbotzés.
Delia i Sale eren une essiclus atriles clel cam
pament, i com que sempre rebien obsequie de
sal i tabac, cada dia els portavert notis compa
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dels «caminants de la
fam»
que allh els dejen
va ésser
gtacat i els habitante hagueren de
fugir, puix que l'autoritat va decidir-se a usar
els gosos lacrinthgens, potser perqul poguessin
—

—

plorer deeeansaciament Ilur derrota.
Així, no és d'estranyar que els rephrters pe
riodístics anessin a fer les informacions sobre el
terreny provefts de caretes contra els gasas.

Un

pigmeu

del bosc de l'Ituri. Porta pan
una xiulets per a
atraure els
ocells 1 que serveixen tumbé per a comu
nicar-se entre ells en la cacera.

jata al col)

assemblar-se ala de. la ruta de Beni. Cap no
ble no va interessar-los fina; que es trobaren a
Piligbo. El cap Piligbo tenia consell ami) una
detzena de capa secundaris i un centenar de ser
ides.s. Tenia uns cinquanta anys i un aspecte
intaigent. Portava un vestit blane i net I un
case
groc que va llevar-se quan arribaren els
senyors Jhonsen.
cop hagué escoltat els desitjos del nou
vingut, Piligbo digué que creta que el seu dis
triete el setistatria i que podria reunir ben bé qua
tee-cents eigmeus.
L'endemh al migdia arribaren a Mombasa,
un forat en el bosc amb unes guantes cases
gro
Ilerarnent construides. Sense perdre temps se'n
a

CURIOSITATS
El

1 si el
In, el
es dis

pessetes formen dos mil volums de eine-centes

phgines cada

plou
a

que

es

del
•

nhmic
ovada.

'de

mil milions
Mil milions en er, pesen 822,580 quilos.
En plata, 5 milions de quilos. En bitllets de
100 pessetes, 11,580 quilos.
En bitllets de
1,000, pessen 1,780 quilos.
Afegiu que mil milions en bitllets de mil
pes

un.
Quina biblioteca!
Cristal, imitador del brillant
Per a imitar els brillante s'empra el següent
compost :
Minitlins 75 (trame; sorra blanca rentada, 50
,rrarns; potassa calcinada, /8 gírame;
borraire
alcinat, 6 giraras; deutoxidi d'arsInie, 1 gram.
El pes específie d'aquest cristall és geirebé

—

impenetrable.

Deba i Saló, com que eren pctits, podien fi
car-se més theilment per entre les breases apre
tades. Deu minuts després de deixat el carn

DE L'ART
DE L'EXTREM ORIENT

•

L.

antic

que

fine el

Aix5 porta

llnr ensinistradlor, Mike
'l'ostia!, que
sobre

ver

nyats.

govern

un

a

El senyor Xartin Joluason i la

tornaren

'dirigiren

la missió americana
en llenen de dinar,
Ela missioners compatrio,
tes ola digueren que estaven orgenitzant una no
va missió al noble de Piligbe i que el
eompany
que hl anava perlava la 'lengua del país. Aques
ta oportunitat, que calla aprofitar, va fer ala ex
pedicionario més atractiu encara el poblat de
I

es

a

El tercer 'die, 1 de bou matí, retornaren al
de Plligbo. Quin bel! espeetacle. S'hi
trobaven una seixantena de pigmeus cantant i
ballant' al volt de dos música que toeaven el
tam-tam. Llur pell no era gaire negra i tenien
Paspecte de Iluitadore en miniatura.
Els feren posar devant dele eparells cine
rnatogrhfies sois o agrupats. Les dones i les
criaturas primerament se'n donaven coro ver
gonya, perh aviat seguirren les instruccions deis

noble

9

estrangers.

D'aquest primer

contacte important amb el
tragueren la imppessió que era
una gent feiiç,
impressió que no Itagueren
de rectificar.
Els pigmento són una veritables

Petit Pable

acio
veloci
per,

EL BOXADOR DE VIATGE
—

—

Aquestes

maletas
La

Ai, perdoni.

no

son les

semblança

meves...

m'ha enganyat.

japenhs

a

a insthneles
del
companyia d'actors «Kebu

recordar que

una

ki» es presentar a Londres, e París 1 a Nova
York aquest metete hivern, La companyla es
portar?' ele decante 1 l'orquestra.
S'assegura que representaran un deis més
famosos drames Kobukis: «Ele quaranta-set ro
nins».

vehicle que servir?' per a
passejar-hi ele infante
els Ileonets estiguin auficientment eme

Mike Kostial ha eatat moltes setroanes
per
aconseguir domesticar-loa a un treball que es
eareia totalment impossible.
Ele guia amb unes reptes 1 la velocitet dele
Ileons és la d'un gos.

Inés remarcables

les són tan ben executades que amb un cop d'ull
tothom 111 coneix l'actor retratat i el paper que
In esta representant.

a ti
earret.
Els veiem arrossegant

un

seu

japoneses

deis temps presenta, és Shunsen Natori. Aquest
intoressanr pintor 1 dibulxant ha escollit el tea
tire corn a tema preponderant 1 cada any exposa
un bon nombre de retrata d'adore. Aquestes te

han estat ensinistrats

va

nanaes

Un deis artistes

Dos Ileons cadells del jar
dí zoolágie de Sant Lluís,
de nom «Rajh» i aula»,
rar

,

ESQUI

—

UN TRONC DE LLEONETS

es

s'hagi

e

Drama o comedia?
drama! Figura't que és una pobra
la qual el sea Madi no u vol comprar

•

8,000

a

la

—

e

RO

a

Fil ha tres !nenes d'es
quia : el de turisme o cor
rent, el de careares i el
de salt, aquest més grui
xut, mée ample i, per con
segilent, mIs feixue que
els altres dos. El de car
rera és el més lleuger 1
el més estret.
L'extreinitat devaste
ea té
forma d'esphtula I a la pan de sota hi
ha un o diversos gatees
en l'esquí
de tu
clame I de carrera n'hi ha una, i tres en el de
salt
que sorveleen per a no lliscar de costat.
L'esquí és fet de beç o de freixe, fustes
molt lleugeres, i de hickorey, fusta molt elhs
tica per ala esquís de salt.
La part en la qual hi ha ala Iligams, As la
més gruixuda de Pinstrument que pot tente de
2 a 3 metres de Ilarghria I una 10 centimetires
d'atentada. La punta davantera ha d'atece/ir
se de
12 a 15 centímetres.
El punt que rep el pes de l'esquiador repre
senta un are la sageta del qual no ha de passar
de 2 centímetres 1 que en caminar ha de flectir
prop de 8 millímetres.

el del brillant.

rut,

per

Qué fan ?

COM ÉS FET UN

Amb'aquesta

i

butaques

dopa a
un abrie de pells„,

Una setmana es passh fotografiant ala tren
ta pignieus de gel es disposava 1 va ésser un
real plaer treballar amb aguaste bona gent.
Bwana Sura i el seu pare mendicaven contí
nuantent titensills, robes, menjar, i eren tan in
suportables amb llar InsistIncia que els hague
ren ?'obligar a allunyar-se del compartiera.
Els pigmeus es deixaven fhcilment dirigir 1
enda <Da un d'ella rebia alguna present i nata la
sal que es pogués menjer d'un cap. Si alguna
Negada en donaven més de la necesshria, és tan
ta la inconseilncia del Petlt Poble, que l'afavo
rit llaneava la sobretra sense pensar a guardar-la
per a Pendemh.
A l'expedicid II convente també impressio
nar Roes del bese i nuclis d'habitacions del Po
ble Gran. També animals deis que abunden en
els paratges ..airebé impenebrables del boa° de
Piten.
finalitar Delia i Sakí ola
guiaren fins a un estanyol d'aleve salada que lti
havia al cor de la selva.
En quatre horas i maja d'avenar a peu, no
velaren ésser vivent, i encara que alguna vega
da advertissin rastree reeents d'antílope ocapi,
d'elefant I de brúfol, velaren que era impossi
ble fer bones fotografies dintre el bese, més
fose i esphs que cap altre de l'Africa i sempee

humir

dues

Un

—

triotes.

.

1

lipit.íliti.

sin la

va-los

e?,

----

PREVINGUTS
Ja és sabut que quan els
sense
feina neoiorquins
varen anar en comitiva a
Washington i s'hi varen
installer a l'aire llene dis
peseta a fer-hi vida, la

Enríe, he comprat
fundó d'aguaste sil,
—

en

infanta de la natttealesa amb una mentalitat de
den anys; tener' el sentit del ritme i expressen
la jota amb balls 1 cançons. Per a ella la vida
és un joc sense començament ni fi.
Trobaeen el missioner de gel els havien par

aova

mulles

pement, cap deis forastera no baurla estat ca
paç de retrobar c punt de surtida, perh els ptg
meus no tenien el més Ilett dubte en la marea
cap al llac aalat i portaven un pes que ala blanca
tenien fama a seguir, 1 elish que per cada pas
Sa que aquests fajen ella havien
de fer-ne tres.
Si de cop haguessin deseparegut, ele forastera
haurien passat enmieles senceres perduts din

tre la selva.

Arribats al Ilac,

es va

veure

que

ora

impos

sible fer-hi cap fotogratia. Els enimals no s'hau
rien esperat i s'hi “rossegava una boira que po
saya un tel sobeo ala objectius 1 ala focus
En el camí de tornada veieren dos grana sota
dintre els guate es podrien les chrpores de dos
elefanta joves. Salú va explicar que la gent del
Poble Gran normen trampas que ele pigmeus ha,
viera de vigilar 1 cuidar.
Eren una grana fo
rats tapete amb branques 1 tulles que donaven
la sensacló de terca ferma.
Preparat tot per a la realltzació en pie, con
vocaren Bwana Sura per a demanar-li que donas
mires ala sots-ceps de tots ala nobles de la ro,
dalla Per a reunir homes, dones i criaturas pig
meus.
Mentrestant s'havien construit cases re
dimenthries per a estatjar els patita 1 esponta

UN DUC CINEASTA
El clec tIc Gloueester,
fill Petit 4e1 rel Jordi V

d'Anglaterra,

din Cille
Sudan no
pes emb la finalitat de
destruir faces, sinó de fil
mar-les amb exposició de
la saya pell,
MaDna

Ja fa dies que s'en
trena a manejar ala apa
ras impressionodors 1 opina que la paeximitat
deis Ileons, elefante i brúfols, tot fent funcio
nar la cambira, ha d'ésser tnelj més emocionant
que matar-los a disthncia, qua» eta negras us
guarden les espettles.
Aixi, dones, no s'emportarh sinó les armes
liecesoklea Per a defensar-se i caçar algun cenit!
per tal de donar varietat als menús.
_

rAn

4- El Manel ve
a la saya mere:
—Mira, mamh.

menjae

sopes quan

rielcarrer

Agnell
era

i

dlu

no/ no devia volee
i per ale?' no ha

petit,

meseta.

nis actora.

'(Continuarh),

es

etus al

ae

—Si que en devia menjar...
les empassave de través.

El que potser

15

aquesta

se

nit.»

s

a

a

a

en

Mentre l'estava comptant, ella escolth

un

moment i salta

en

l'home.
«Pren el que hi ha, pren-ho tot, pren-ne més n'hi ha, perh
que
ves-te'n abans no sigui tard. He sentit uns passos a fosa
Aviat tornaran. Vés-te'n.»
conec molt bé.
«Qué vols dir.»
«No et toa% a preguntar. No respondré. Tant com em
fa horror de tocar-te i t'arrossegaria a la porta, si tingués prou
foro, abans que deixar-te pesare un instant. Miserable des
graciat! Fuig d'ací.»
«Si hi ha espies a fora, estic més segur ací», wespongué nao
«Ja romandré ací, i no me'n vull anar fins
me posant-se dret.
que el perill hagi passat.»
«Es massa tard!», exclama la vídua, que havia escoltat
els passos i no d que l'home deis. «Escolta aquests passos.
Tremola de sentir-les! Es el meta fui, el meu fill idiota!
Mentre dein aixb, tota exaltada, trucaren a la porta. Eh es
mira a ella i ella es mira a eh.
«Delxal entrar», digué l'home rogallosament. «Em fa menys
trucar.
por ell que la nit negra i sense abrigall. Ara torna a
entri!»
Que
«El terror d'aquesta hora ha estat pesant damunt tota la
vera

,,•••••",•".4,,,,,,•"¦•••¦••••1",,,•¦•`••,..•••¦¦••1`.4,-,•

ull brillant.
«Aleteja», digué Bernabeu girant-se amb gairebé prou rapi
desa per 4 sarpendre la forma que reculava tancant la porta,
Grip és massa assenyat per
«cosa si hi haguessin forasters; perh
abas.
Vinga,
salta!»
imaginar-se
a
Acceptant aquesta invitado amb una dignitat que li era pe
culiar, l'ocell salth a Pespattla del seu amo; d'ací, a la seva mh
estesa, 1 d'ací a torra. Bernabeu es despenjh el cistell i el dei
xh en un recó amb la tapa oberta, i la primera preocupació de
Grip fou la de tancax-la de presas i pujar-hl al damunt. Creient,
impossible, i fara
sens dubte. que així laavia fet completament
del poder de cap home mortal, de tornar-l'hi a tancar mal més,
arrench un gran nombre de taps triomfalment i pronunciá el cor
responent nombre d'hurtrahs.
«Mare!», digué Bernabeu' anant a deixar el bastó i el ca
pell 1 tornant després a la cadira d'on s'havia aixecat. «Volea
que us digui on hem estat avui, 1 qué hem fet... ho voten?
Ella 11 prengué la mh dintre les seves i signIt amb el cap el
inirava l'home atentament amb el

fliot que

no

seu

pocha pronunciar.

«No ho heu de dir a ningú», digné Bernabeu, aixecant el
dit, «pesqué és un secret, i només el saben' jo i Grip i Hule.
Dúient el gos també, perb no és COM Grip, encara que és molt
llest i cm penso que no n'ha entés res... Per qué mireu aixt
darrera meu?
«Jo?», respongué ella amh una veu desmaiada. «No me
n'havia adonat. Acostat't més.»
«Esteu espantada!», digué Bernabeu, nauclant de color.
«Mare... no velen pas...»
«No veig qué?»
«No n'hi ha... 110 n'hi ha pas per aquí, no?», respongué ell
en veu baixa, acostant-se més a la seva mare i agsdant-se amb
«Tinc por que
una mh el senyal que tenia al puny de l'altra.
n'Id ha en un lloc o abre. Em feu posar els cabells.de punta
Per qué mtreu així? N'hi ha
i em feo venir pell de gallina.
en
aouesta (sombra, com he vist en els metas somnis, esquit
N'hi ha?»
xant de yerma el sostre i les parets? Digueu-irs'ho.
I,i ligan, cona un atac melare feia aquesta pregunta, i ta
pant-se amb les mans per no vetare la claros., s'estigué tremo
lant de cap a peus fina que l'hl hagué passat. Després d'una
estona, aixech el cap í mira al set: voltant.
•
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que

ara

•

us
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equivoquen;

•

i que avui dec fea: anys... dec fer anys,

Grip!»

importhncia
seva

a

atenció

l'observació d'e
vera

un

nou

te

ella ja sabia.

Acabat de so
ma; una tasca sempre fácil, com
par, Bernabeu, sense fer cas deis seus prees, s'estira damunt
l'estora, davant del foc; Grip s'enfila damunt una cama del
minyó i repartí el seu temps entre endormiscatr-se a l'agrada
ble escalforeta i esforçar-se (com Bviat es vejé) a recordar una
nova frase que s'havia estat estudiant tot el dia.
Seguí un silenci Ilarg i profund, interromput només per un
canvi de posició de Bernabeu, que tenia els ulls encara ben
cberts 1 fixos en el foc; o per un esforç de memaria de Grip, que
deia en beu baixa de tant en tant. «Polly, posa l'o....» i s'atusa
va
en sec, no itecordant la continuado, i es tornava a endor
miscar.

amb
A l'últim Bernabeu s'adormí profundament; ,1
el bec damunt del pit, el pit estarrufat i els seus ulls brillants
fent-se cada cop rnés petits, realment semblava cause en un es
De tant en tant, murmurava amb una ven sepul
tat de repbs.
cral: «Polly, posa l'o...», per?, molt somnolent i més com un corb
embriac que com un corb reflexin.
La vídua, amb prou feines gosant a «espirar, s'aixecil del
seient.
L'home sortí del webost i apaga la candela. «...11a al
fue», cosida Grip colpit sobtadament per una idea i molt excitat.
«,..11a al foc. Hurra! Polly posa l'o-lla al fue. Tots pendrem
Hurrah, hurrah, harrah! Séc un dimoni. Sóc un olla al
te.
foc. Animen-vos. No parlis mal de morir. Uau, uau, uau,
sor un dimoni, sóc una olla, sóc una... Polly posa l'olla al foc.
Tots pendrem te.» Els dos es quedaren clavats a terra com si
allh baguéss estat una ven de la tomba.
Perb ni aixb no -desperth el que dorinive Es girá de cara
al fue, deixet cause el braç estirat a tesira 1 hi posa el cap damunt.

Ele tomo
A tot
Es preparen
na.

gran elemer
En el tei

(retenía:1mA

cana:

tanta

«I pren

cura

de mi, també,»

La vídua i el
un

seu

rnoment i

4,"

indesitjable visitant se'l miraven
després ella assenyalh la porta.

«Que

es

e

de mantega
al forn.

Després

nit!», digné Bernabeu, arrepen,
«Hem estat crudos, Grip, que 11 he

aquesta

esteu groga

jant-se

ció : Boleto
oll mantega
molla de pa,
sala ele agrad
els tomatera'
dessobre deis

en el seu
bastó.
fet passar ansia!»
«Ansia en bona fe, i agonia de cor!»
L'home de dintre l'armari, obrí un xic la porta del seu asna.
gatall i contempla el seu fill. Grip alerta a tot allb de qué a
havia tret el cap fara del cistell
sea amo no s'adonava
—

munt

—
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«Més», asida Grip.
Perb resultant de debe, que no n'Id havla ras, es retira al
el seu recapte; I treient-se els bocins de la boca, d'un a un, ea
amaga en diversos recons... prenent una cura particular, pes,b,
d'evitar el rebost, corn si dubtés de la propensió i facultat do
resistir les temptacions que pogués tenir l'home que hi
amagat. Quan hagué acabat aquesta feina dona una visita o
dues per la cambra amb un posat de no recordar-se de res (pea
amb l'esguard sennpre fix en el seu tresor), i després, i no fino
després, començh a estirar-los, també d'un en un, 1 a menja
se'ls amb un gran afany.
Bernabeti, per la seva part, havent pregat debades a la sea
amb bona gana. Una vega&
mare perqué sopés, ho féu ell
durant l'apat, volgué rnés pa i s'aixech per armar a pendre'l
rebost. Ella se li avançh precipitadament, i, fent ús de tato
la seva coratgia, es fich al rebost i tragué el pa.
«Mare», digué Bernabeu, mirant-se-la fixament, quan ello
després, se li assegué al costat ; «faig anys a-vui?s,
«Avui?», respongué ella. «No recordes que els vas fer f
ha de passar l'estiu, la tardo
una setmana o dues i que encara
i l'hivern abans no hi tornis?»
«Ja record() que ha estat així fina ara», digué Remaban
«Perb cm sembla que avui clec fer anys també, malgrat tot.»
Ella u pregunth per qué.
no a
«Ja us ho diré per sisal», féu eh. «Sernpre he vist
que el vespre del dia en qs
ho havia dit mai, perb ho veia
jo feia anys, us poshveu molt trista. Jo us he vist piaras qua
Grip i jo estIvem més alegres; 1 que us espantaveu sense motiu
i jo us tocaya la ma i la trobava freda... com ara. Una vega&
també), Grip i jo pensavem e
mare (el die que jo feia anys,
tot alada quan érem a dalt, al Ilit, i a la nit, quan tocaya 1
una, baixhvem a la porta de la vostra cambra per veme si a.
trobhveu bé. Vos estáveu agenollada. No em reccedo qué délo
Grip, qué vátrem sentir que deja aquella nit?»
«Sóc un dimoni!», féu el corb promptament.
«No, no», digué Bernabeu. «Perh clien alguna cosa,
pregant; i quan us aixechreu, teníeu el posat (des d'aleshat
l'heu tingut, mare, el dia que jo he fet anys) que tenia as
Jo he descobert tot aixb, velen?, i aixe, que no hi sóc tot. ld.
—

—

111~~54~~~

-`,.•\•-•,,,,,,`,•-•",".

i

fcr-ne acortir

arreglen-loa
Regueu-I
11.

sseepre

—

•

aquests
Feu-hi u
fat a la plan'
no,

un engrescament que deia bes
a cantar amb
les clases: «Aqiiestes son eertament algunes de les nieves 04,
racterístiques, i n'estic orgullos.» Mentrestant, Bernabeu tane1
la finestra i l'assegurh, 1 anant a la vara del foc, es disposava s
l'armari. Perla la seva rasare ho evita, posass
seure de cara a
seu fill de
ent en 4quest costat i fent senyal
ur
a pit

••:•`-t•Nr'••• j'y»

mira

«Esperaba, naormolh ell. «L'has ben ensenyat, el teu fill.»
«No 11 he ensenyat res del que has sentit aquesta nit. Vés
te'n de seguida o el desperto.»
«Fés el que vulguis. Vols que el desperti jo?»
«No t'atoreviries.»
«A tot m'atreviste. Ja t'ho he dit. Almenys el vull c0nlixer.»
«Eta capaç de matar-lo mentre dorm?», erida la vídua Han
çant-se entre els dos.
«Dona», respongué l'altre entre dents, mentre l'apartava a
«El vull veure d'a prop i el veuré. Si vols que un
un costat.
de nosaltres mati Peltre, despertal».
Amb aix5 avança, i decantant-se damunt la figura jaient, a
La claror del foc la
poc a poc hi gira el cap i Ii mira la cara.
tocava de ple 1 cada una de les seves línies era revelada distin
tament. Eh la contempla una taren estona i després es redre

ça rápidament.
«Pensa-hi», murmurá a l'orella de la vídua: «en el!, de qui jo
Ignarava l'existIncia fina aquesta nit, jo et tinc al xneu poder.
Vés alerta com me tractes. Vés alerta cona me tractes. Sóc
Puc pendre una revenja len
un vagabund miserable i afamat.
ta i segura.»
«Les teves pasantes tenen un terrible significat que jo no
acabo d'entendre.»
«Tenen un significat i tu l'entens prou bé. Fa anys que el
preveus. Tu mateixa m'ho has dit. Ja t'ho anirhs rumiant.
No oblidis el me:1 advertiment,»
Assenyalh, en apartar-se, la figura del dorment, i retirant-se
de puntetes sartí al carrer. Ella caigué de genolls al costat del
que les llagrimes que el
seu fill i romangué com de pedra fina
terror havia glaçat tant de temps, vingueren, compassives, a

alleujar-la.
«O, Tu», implorh, «que m'has ensenyat d'estimar tant aquest
lude record de la promesa d'una vida feliy, de la desgracia del
qual neix, potser, el consol que sigui per mi íni fill amorós i
a

confiat que mai no es fa gran ni fred de cor, ans necessita la me
ya cura 1 ateneió ara que és bótale com guau era un Infant en el

ei

el
d'una fulla
Ferrita e o

a

•¦•••••¦•¦•\•`•.~.4",•‘.•

mira

utui

ompliti-ne

a

—
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digné Bernaleu. «Tant,

calla de

«Ja es fosa?»
«No hi ha hagut pas res ací», féu sa mere amanyagant-lo.
Mira! Veus?, no hi ha res
«Res absolutament, Bernabeu.
més que tu i jo.»
Ehl se la mira amb l'esguard encantat, i, tranquillitzant-se
de mica en mica, acaba esclatant en una riallada folla.
«Perh, veiam», digué pensatiu. «Estenvem parlant? Erem
vós 1 jo? on hem estat?»
«Enlloc sinó ací.»
«aixel és. Huc del
«Sí, perb Heuc i jo», digué Bernabeu
hem estat jaient pel bosc, en
Maypole 1 jo, sabeu?, 1 Grip
llanterna després
tre els arbres i a la vora del cand, amb una
deixar-lo
finar quan
gos
fermat
a
punt
de
fet
nit
i
el
que isla
passés l'borae.»
«Quin
me?»
«El l'a,„ e ; aquell d'aquella nit. L'hem estat esperant des
prés de fer-se fosc totes aquestes nits, i l'atraparern. El conei
xeria entre mil. Mare, miren! Ací teniu l'home. Miren!»
Es iliaá el mocador al cap, es tira el capell damunt dels ulls,
; tan sem
s'embolich amb la casaca i es posh dret davant
blant a l'original que escarnia que l'ombrívola figura que espist
seva premia ombra.
va darrera d'ell podia haver passat per la
«Ha, ,ha, ha! L'atraparem», caria desfent-se de la disfres
«El
amb la mateixa rapidesa amb qué l'havia adoptada.
sa
veureu, maese, lligat de mans i peus, i portat a Londres dalt
d'un bast ; i sentireu parlar d'ell a Tyburn si teniu mart. Huc
ho diu. Tornen 4 estar groga, i tremoleu. Per qué miren alxí
darrera mesa?»
«No és res» respongué ella. «No em trobo gaire bé. Vés
te'n al llit, fil meu, i deixa'm estar.»
«Al llit!», féu eh. «No m'agrada el llit. M'agrada jeure
davant del foc i contemplar les coses que es veuen en les tara
a la posta de sol;
ses enceses... els rius, els turons i els fondals,
I tinc gana, també, i Grip no ha men
1 les cares estranyes.
jat res des del rnigdia. Sopem, Grip! A sopar, noi!»
El corb baté les ales, i cridant de satisfacció salta al peu del
seu amo
i es quedh amb el bec obeart a punt de copsar els bo
tirés. En rebé una dotzena en rhpida
cina de carn que ehl
successió sense dificultat.
«S'ha acabat», digné Bernabeu.
•••¦•`•,•"••\•`•••`..-..".•,,,,

'Moleta a
dona í de
mica de pel

cura, mime! Em vigila quan dormo i si taneo els ulls i faig
adormit va assajant noves paraules de baix en
vetare que estic
i si em veu riere,
baix ; perb no cm tren la vista del damunt,
seguida. No em vol donar la sorpresa fina que ho 4

—

assys~~41~1110,5~5*

fa amb

te

—

ren

La bestiola rebé aquesta informado amb un co-co-rozcee de
tanta durada com aquell amb qué un gall, dotat de méalUlselli
Onda que cap altre, hauria pogut saludar l'arribada derát11 més
llaorg de tots. Després, com si hagués estudiat .bé l'expressió i la
eonsiderés apropiada a un compliment d'any, swidh: «No par
lis mal de morir!» una pila de vegades i baté d'ales per sub
La vídua provh de no donar
Bernabeu i s'esfarça a desviar la

Els tomi

—
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ratIlar-ho.
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escolteu el prec d'una mare 1 estalvieu al
sabeu la veritat
aquest home!»
fill
de
conlixer
meta
«Ara truca a les persianes!», exclama l'home. «Et crida.
Aquesta ven i aquest erit! Es el que liuda amb mi a la carre
tera. Es en?»
Ella s'aclof i queda de genolls, movent els sena llavis, perh
Mentre ell se la mirava sense saber qué
sense proferir cap so.
les
persianes
s'obriren. Amb prou feines ell
ni
girar-se,
fer
on
havia tingut temps d'agafar un ganivet de damunt la tanta, fi
car-se'l 4 la nihniga del capot, i amagar-se a l'armari, tot amb
velocitat d'un liampec, (luan Bernabeu truch al vidre i aixecet
el bastidor triomfalment.
«Eh, qui ens té a fora, a Grip i a mi!», exclama ficant el
per tota la sala. «Sou ací,
cap a dintre i passejánt l'esguard
n'are? Que no ens voleu deixar escalfar?»
Ella barbotejá una excusa i u allargh la mh. Perla Berna
beu salta a dintre lleuger sense necessitat d'ajuda 1 tirant-li els
braços al coll, la be l!s un centenar de cops.
«Hem estat pels camps, mace... saltant marges, travessant
tanques, corrent per les baixades, amunt i avall, i erina. El
s'ajupien i es blincaven
vent bufava 1 les mates i els arbrissons
ha, ha, ha—, el
perqul no els fes mal, els covards... i Grip
per
gran Grip, que res no li fa res, i pian el vent el revolica
Grip,
home...
Grip,
el
valent
picar-lo,
com
un
tersa se fi Isla a
pen
s'ha barallat amb tots els branquillons que es gronxaven
i els ha en
ha
dit
burlaven
d'ell,
ell
m'ho
que
es
sant-se
vestit cono un bull-dog. Ha, ha, ha!»
El corb, ficat dintre el seu cistell, a l'esquena del seu amo,
sentint acuesta menció freqüent del seu nom en un to tan en
tusiasta, expressh la seva simpatia cantant com Un gall, i des
rapidesa
prés repetint les diverses frases que sabia amb tanta
murmuri
d'una
el
que
sonaren
com
de
rogall
amb tanta varietat
colla de gent.

•,..••¦¦•¦¦•••• Nr,...,•`,9
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IN

rangles
per Pau Romeva

—

queda molt poc. Un quants xílings.
la mh guau hrem
«Dóna'm el porta-monedes. El duies
Dóna-mel.»
la porta.
Ella s'acosth
la tanta i hi deixh el porta-monedes. Ell el
comptá
el contingut damunt el palmell de la mh.
prengué i
«Me'n

.111.1~0~41111

meya

val qui.

e,

22

vida, I no vull obrir. Será una desgracia per a eh l que us
izolseu cara a cara, El n'en pobre fill! O! Angels bona que

Mš val que te'n vagis, o et pot
Per qué t'entretens?»
davant
«Per escalfar-me», respongué ell, estenent les mans
potser?
rica,
escalfar-me.
Ets
del foc. «Per
«Molt», digué ella feblement. «Molt rica. No hi ha dubte
que sóc molt rica.»
«Almenys no estas a la miséria. Tens diner. Has fet com
pres

1933

de

per Caries Dickens

tant

Gener

BERNABEU RUDGE

Fulletó

«Un...
trobar ací.
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bressol
penes,

—

o

si

ajuda'l

en

se'na

no

el

seu

perola

Vi de tar
En
tre

lit

un

Ilenques

dice.
Coleu-lo 1
una
copete do
polleo
deixe

Aquest
s'espera

si

vi
un

1

més diffells q

respondre.
L'Ombra
—No ho gS
—Sí
v$
fina la meya
—

porta, poda.'a
—La vostr

—No

pue

que sí.

1)urai
escoltat1 Perb
la nieva Ombr
neeessari consio

aixf perqul es
raonablement.
—Aquest o
del reí.

Varen anar
Va por
ffsie de I

porta.
me

les fosques per aquest mén
i jo em moriré de pena!»
pas

torr

seu-los a COUI
o vint-1-e1ne
Dels tonal
den prepara
aquests temo
dia explicar a

a

més ~loses re'
—Quin hon
Ombra amblan
el, seria un g/

CAPITOL XVIII

meu

Esquitllant-se pels

relalme!
Va donar pn
perb varen con
fins que la prin

silenciosos i deturant-se nO
tenebrosos i ombrívols, l'home que havia martini
on <tren més
Col
casa de la vídua passh el pont de Londres, i en arribar a la

s'entafora pels
seus

carretrons,

patas

i

passadissos,

entre

Corlo"

—No,

més definit que el de perdre's enr
o
revolts 1 esborrar e seva pista, per si algú Ii sepia

i Smithifield ;

els

seus

carrers

sense

propósit

meya

passos.

Era al pic de la nit 1 tot. es-tava quiet. De tant en tantk
petjades lentes d'un vigilant sonaven damunt la voravia,
fanaler en la seva ronda passava de paressa deixant danesa seo:
petit rastra de fum barcrejat amb bocina espurnejants de la go
seo
atxa. Ell s'amagava adhuc d'aquests participants del
'nazi passeig, i, retirant-se sota d'un porxo o dontore un pall
quan passaven, tornava a sortir quan s'havien allunyat i pro0
guia el seu camí.
Trobar-se sol i sense sopluig al mig del camp, sentint.el
o
gemegava el vent 1 esperan': el dia durant tota una 'larga
1
cereB
cau,
arrupir-se
en
tigosa nit ; escoltar la pluja que
i

a

nln

Ombra;

L'ir-114w.
I bella acf 1°1
Pala de la prin,

—Eftedta,

Sav1—.

feliSo

rastel!,

,

4

Vet
Vull feji

et pasa

cobrarla eent n
de tot alxd, et d
lira. No dirla
Una vegeda pa:
+(mire, vindrha 4
tina
~belio ven]

trist0 que cm caso an,
sota un palier o un munt de garbes; són coses
sense un ree6',
a
l'altre
—No ho ruli
tan
tristes
com
rodar
d'un
cantó
no
0 j'a éts massa.
1
acollir-se, alla on hi ha cases i el llits 1 els dorments són
>1)0e.
AJA
is
lora. Comptaw les lloses ressonants una hora darrewa l'il
e,ampanades deis rellotges; vetare 11 el nabo. Diré a

brigall

sentint les malencimiques
hiles tu no eta nsés q
pensar quina feliç descurrança cada casa
a les finestres,
d'hOlne.
u
dintre seu; que aeí hi ha Infanta arrupits en Ilurs Bits' 8111 tan _NO
4,t
allí, vells; ací, pobres; allí, rica, tots iguals en Ilur

fl'

ves;
e°
i tots descansant ; no tenhr res de comú amb aquest món
erriat#
les
totes
91:311,
aquest
do
de
Déu
a
Os, ni tan sola la
sentir-se, r
i no ésser semblant a res si no és a la desesperació;
g'
absolutament
l'infeliç contrast amb tot el del voltant, més
de
mena
aquesta
és
una
perdut que al mig d'un desert ;

Signia raonabte o

—

dc
donen moltes vegades els ritis
multitud
dintre
la
només
la
soledat
ssnrans ciutats 1 que dona
s'
tan llargs, ta
El miserable passejava pela carrera

friment damunt el

qual

es

—

L(Selilli4)

1
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INDICACIONS PRACTIQUES &NOTES DIVERSES
I DEL LLIBRE

DE CUINA

tomátecs

Ele

Un saurí pot coneixer

Els toraltees alón imprescindibles en la eul
tia.
A tot tempo és necessario llur coHaboració.
Es preparen en les més varlades formes 1 aón un
gran elemeint per a la preparació de les seises.
En el temps en qué surten gemats de la plan
ta es fa anal) ella ~anides delicioses.
Com a en
treteniment poden preparar-se alai, a l'ameri

eular, peg

Buideu une quanta tornatece petíts, ben ro
dona 1 de earn ferma 1 tireu-Iii a dintre una
mica de pebre blanc. Preparett una maionesa
una mica carregada de rnostassa o de pebre i
ompllu-ne els tomAtees, que presentaren a sobre
d'una fulla d'ensiam ben fresce.
Fareits són també cosa bona. Proveu, al
no, almacena tomatees a la Ninon
Feu-hl un forat en l'indret on anava afta
fat a la planta. Premeu-los amb cura pee tal de
fer-ne tortlr el suc 1 les Ilftvors. Amaniu-los 1
orreglett-los en una platina de metall, untada d'o
II. Regueu-los cada un amb unes gotea d'oil o
de mantega ben fresca 1 feu-los catire cine mlnuts
al forn.
Després farclu-los amb la Regüent composi
(.16 : Boleta trInxate paseata per la paella amb
oll 1 mantega, amb cebes picades barrejades amb
molla de pa, amb jullvert picat i el ala comen
sala els agrada Pali, amb un de plcat. Ompliu
els tomAtees amb aquest farctment 1 alliseu al
dessobee deixant-lo ben rodó. Tireu-hi pel da
munt pa torrat ratllat, regueu-los amb oll i po
sea-los a coure al forn a calor suau, durant vint
o vint-i-elnc minuta.
Dele tontatees també se'n fa confitura 1 po
den preparar-se en conserva per quan arriben
aquests temps d'hivern. Deixem per un altre
die explicar aquestes preparacions.

facultat da
re hi havh

Vi de taronja

«Tanta

ulls i UD,
de baix

rime,

veu

que ho fi

deja be

ie

s

meves

nabeu tanej

disposava
Ah,

posant.

filde

seu

U

arrepes,

,

que li

hem

el seu atn,
lb de qué el
cistell tea
~441

retira arel
un, eh

in a

volta

tna

le

s, i

fino

no

menja

a

Ets

o

(pea

res

la

a

sevi

Tna vegada
pendre'l de
ús de totij

En

libre de vi ciar, fareu macerar qua
tre llenques de pell de taronja, clurant quinte
dies.
Coleu-lo j afegiu-hi 400 gramil de sucre
una copetes de licor
de conyac. Tapeu les am
polles 1 deixeu-les agegudes.
Aquest vi tés debeló& begut de seguida, pertsb
sí s'espera un any és un veritable licor.
un

L

fer
la tardaV

vas

Bernabeg
rat tot.»
no it

—

dia

qi

en

plorar

que

motja

Inse

Jna vegak
ensávem
tocaya la'
si a,

a

veure

qué

n

dliesi
be,

cosa,

d'aleshora
teniu arI
tot. 1

dis

51~s~
inún

test

(Ve de /a pagina 8)
més difícils que ella mateixa no batirla pogut
L'Ombra feia un xic el desentés.
—No ho sabeu?
va preguntar la princesa.
—Sí
va dir l'Ornbra—; i tant
bé, que
fina la meya Ondea que está a d'amera de la
porta, podría donar-vos la resposta.
—La l'ostra Ombra? Seria ben estrany!
—No puc assegurar-vos-ho, per?) cm sernbla
que sí.
Durant tanta anys m'he acompanyat
eseoltat! Per?) he de prevenir la vostra altesa que
la meya Ornbra a extrernadament
orgullosa ; és
necessari considerar-la com un home i
tractar-la
itixt perqué estigui de bon humor 1 respongui
raonablernent.
—Aquest crgull rn'agrada
va dar la filia
del re!.
Varen anar a trobar el Savi darrera de la
porta. Ve perlar del sol 1 de la llana, de !'ho
mo físic 1 de l'home moral,
i el Savi va fer les
Inés setrioses respostes.
—Quin borne den sser aquest, que té una
Cimbra semblant!
es deja
Si cm casés amb
dl seria un gran bé per al meu
reialme i el
ineu relalmel
Va donar part a l'Ombra de la
seva Intenció,
per?) varen convenir de no
?ir-ne res a ningl,
fins que la princesa fos de retorn al
seu relalme.
—No, a ningaí!
va dir l'altre
ni a la
meya Ombra; ja tenia
bones raons per a no
dir-li-ho.
I heus ací l'Ombra i el Savi
anant-se'n cap al
país de la princesa,
—Escolta, arate meu
va dir
l'Ombra al
Savi—. Vet aquí que m'he tornat
poderosa 1
!dic. Vull fer-te'n també.
Viurrás al meu
—

—

—

—

1-se noma'
ja sortit
r

la Cii/

a

tre

Li seguia ebL
en tant
wavia, e
sea

de la se
del sea
o

t

un

per1

at i pro
sentint

llarga
cerca
;es
un
s

tris
reo

són

cera

a

l'all
11
tamo

veure
usa

its; allí,
en llar
món en
eriatu
Dntir-se

:ament
nena de
rius de

nultitud.
o,

—

—

ennt

Tera

tan

el

péndol

per
per

cono

l'algua o sigui
Pelectricitat en

a
a

una
re

gulacló curta
a
75 centímetres per a la re
gulació Ilarga--. Hl ha qui prefereix aquesta
segona regulació que dóna les dues voces del cor
rent 1 no direccions paralleles.
Balaneejant-se el péndol l'operador constata,
en

un

moment

donat,

que aquest

es

posa

a

vol

Estableix la posició que eorrespon a una
vara del coarent.
Determinant una série de po
sicions anielogues i ajuntant-les, obté una de
les vores. Obté Peltre procediment de la rna
teixa forma. La separació de les dues
voreres,
anal preeisades, no és pas del tot la separaeió
real que pot tenir el corrent subterrani, pera')
correspon a la quantitat d'aigua probable que
tar.

dóna.
Si es vol saber si una nigua és potable, la
thnica és senzilla i una mica estranya, pero es
pot adoptar, puix que sembla que (Mala boas re
sultats.
El péndol regulat a la mit esquerra adopta
un cert
moviment de rotació. Si, presentat a
sobre del corrent, gira en la mateixa dire,cció, és
que l'atrita és bona.
Si gira en sentit contrari,
l'aigua és dolenta.
El que s'Ignora és la relació que puguln te
rliz» aquests dos fenémens.

Arbreg poc combustibles
Existeixen, certameet, diversos mires poc
combustibles, particularment entre els veras 1
els

eucalíptus.

Si

bles, almenys són

no

són del tot incombusti
a sofrir els efec

molt tardans

tes del foc.

La

deis Mojo de vellui
El vellut crem, sobretot, es desllueix de se
guida i es taca molt fácilment. Per a avivar-ne el
color és suficient passar-hi per sobre guix blanc
de billar i si és tacat o massa esgrogueit, pas
sar-hi un raspan molt flonjo, d'aquesta compo
sició : Meitat blane de zinc 1 meitat pélvors
d'artrbs. Eviteu, en el possible, raspallar els
estoigs de vellut.

Neteja dele
Fregueu

gravara
les paras deslIteides o brotes amb
una ceba 1 al cap d'un día polla-les
ami) ped
vors de
netejar ganivets, hunijt amb eso/neta
de trementina.
Per a treure el roten del 'níquel
'Jadea' amb vaselina els indrets rovellats.
Un die o dos després, fregoteo-los amb un tiran
irnpregnat d'amoníae. Si les taques persiste!,
sen,xopeu-les amb una munyeca multada amb
esperit de sal i fregueu-les de seguida amb un
drap fi. Desprée, renteu, eixtigueu 1 poliu.

Per

per

drap

retornar

mg litre d'aigua. L'eixugareu ansb un
net 1 la friccionaren tota amb un trota de

gulx escalfat.

A

de guix agafeu blanc
a ésser
el ma
telx. Després d'aquest treball la tapisseria que
dará tota blanca. Una raspallada amb un ras
pall ton, feta de dalt cap a baix feria ftigir l'en
farinament 1 la deixará com nava.
Neteja deis objectes de níquel.

d'Espanlya

deis infante

El pes.
Avui está demostrad que el m'Une Istr6meire
de la salut deis nadons és el seu pes.
El pes mitja de l'infant en venir al món és
de 3 quilos 250 grama. A un any el pes mitjá
és de 8 quilos 950 grams.
Ací teniu la Ulula de Paugment mitjá del
pes que ha de fer durant el primer any :
Primer mes, 750 grama; segon mes, 700;
tercer mes, 650; quart mes, 600; einqué mes,
550; sisé mes, 500; seté mes, 450; vulté mes,
400; nové mes, 350; des1 mes, 300; onzlt mes,
'250; dotzl mes, 200.
Així, dones, cal pesar regularment les oriatu
res i si l'augment segueix la progressió indica
da, pot estar-se tranquil respecte la seva coas
titueió i el sea perfeete estat de salta.
El dormir.

acera

l'esclat a una tapisseria
Quan ja siguin tretes totes les taques, fre
guau la tapisserla amb un drap xopat d'aigua
en la qual s'haurá tirat una cullerada d'amoníac
a

cura

S'ha de deixar que els infanta dormin forea.
El tenle mig del dormir necessari per ala que ja
van
a
l'eseola és
Per ala infanta de quatre
anys, dotze horas ; per ala de set anys, onze ;
per ala de nou anys, den. De dotze a catorze
anys, de nou a deu horca.
L'antnnia, l'empobriment de la sang, la fe
bles:a, etc., són sovint degut a una insufielncia
de dormir.

manen

1 el resultat vindrá

Mulleu leugerament

un

drap

i

impregnen-lo

deis següents pélvors : Carrbonat de potassi. 20
grama; carbonat de cale rentat, 60 grams; tellurina, 40 grams. Fregueu els objectes niquelats
fins a obtenir la brillantor desitjada.

Aquests arbees seleccionats J plantats estra
tégicament, permetrien establir barreres de pro
tecció eficae contra els incendis, cosa molt neces
saria en eh nostres boseos, tan sovint devastats
per aquest flagell deis estius.

Les brosses que

es

—

—

eastell,

et

passejarks

en

la

cobraras cent mil eseuts l'any. carrossa reial,
Perb, a
de tot alzó, et deixarás dir que eta la meva canyi
Om
bra. No dirás mal que has estat un
1-na vegada l'any, (pum bah sol 1 jo gtmhome.
‘cure,
vindras a arrupir-te ala meas peus faré
com
una ombra verltable.
Car he de
que em caso aquest vespre amb la notificar-te
fila del rel.
—No ho vull!
va cridar el Savi
Aixb
ja és musa. Jo no faré pos aixb,
ni tu tam
poe. M'ab seria enganyar la filia del
rei i tot
el país. Diré a tothom que jo sde
Phome 1 que
tu no eta més que una Ombra
coberta de ves
meya

—Me'n vaig a trabar la filia del rei!
—Jo hi vaig primer que tu
va dir l'Om
bra
i et faré tancar a la presó.
Ben aviat va sser fet, perqué tots els guár
dies obeien l'Ombea. Sabien que es cueva amb
la fila del rei!
—Per qué tremoles?
va dir la princesa a
l'Ombra, veient-la entrar—. Qué
passat?
—Vine de presenciar un espectaele deis més
tristos.
Figuren-vos que la •meva pobre °m
ine% s'ha tornat boja! Es pensa que és un borne,
i, encara más, din que jo sóc la seva Ombra!
—Es horrorós!
va dir la princesa
L'han
—

—

—

tancada, veritat?
—Sí, peel, oree

que mai més no tornará a
la re&
—Pobra Ombra! Es ben de plányer, 1 se
ria u ngran bé per a ella retirar-la del
món. En
l'estat d'esperit de la gent d'avui dia, un
hom
s'interessa sobretat per aquella que preeisament
es
persegueix injustament. Seria potser con
venient deslliurar-se
nera secreta.

d'home.

—No et (reirá nIngú
Siguis raonable o si no críalo

—

va

un

dir

l'Ombra-._.

guardia.

awdort

al

ieguirá)
.....¦•¦••¦•¦¦,

d'aquesta Ombra d'una

BÉ,

comprenc que el mes avan
tatjós es fer ús deis cu
bets de Caldo Maggi.
El gust del Caldo Maggi
es

exquisit

i la

marca

MAGGI es una garan
tía de qualitat.

ma

—Es ben brist!
va dir l'Ombra fent
veure
sospirava
Un servidor tan Ski!
—Té un carácter ben noble!
va pensar la
filia del [mi.
Al vespre la ciutat va ésser
iluminada.
eBurri!», feien els canons. Els soldats
presen
taven les armes. La festa va
sser magnífica.
La fila del rei i l'Ombra varen sorna.
al baleó,
perqué el poble els veiés i per
fer-se aclamar
una vegada més amb
forces «visques».
El nobre Savi no en va sentir cap, de
totes
aquelles exclamacions: ja Ii havien tret
la vida.
Trad. J. Massó Ventós
—

q,ne

—

—
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labors -Merceria- Novetats
El
tnés

PC?

orlen
asaortit en llanos
teiair. Steetera, Jeraeys, etc.
Totes qua1itats1 Tots preus 1
a

J'ostras !oteo.

./;11'

1.;7¦14

fiquen

als ulls

Tothom coneix prou aquesta moléstia 1 sap
com és difícil treure de l'ull un gra
de pols o un
minúscol insecte. Ele movIments de la pupil
la destorben l'operador i s'accentuen a to del
sofriment. Per a obtenir la suficient anestésia
es tira al globus de l'ull unes
gotes d'una seduce()
de coedina al 4 per 100 i es fará de seguida A
dl l'extracció de la brossa amb l'ajut d'un sen
zill trosset de papar secant o amb la corba d'un
anell.

OMBRA

respondre.
st

Regula

ta,

ELS MALS I ELS REMEIS

Neteja

El saurí dóna voltes a un pou o una font fins
que ha brobat el corrent d'algalia que !'allanen
dotze centímetres

I

Coneixements útils

potable

és
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ella,

quan

u,
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si

—

cana:

tu.
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sota

pel

Perb abans de cantar,

fa :
XVII que hi
Una pintura tardana del segle
Domenec
havia a la capella del convent de sant
Penya
Tomes del castell de
damunt
les
bastit
anys
set
sis
o
minyó
de
fort, representava un
cavaller, men
que escolta-les lliçons d'un noble
admirada, l'infitnt amb una
tre una dama afalaga
nitrada larga. L'infant era Ramon ; el cava
mitre. Eren
ller, el seu pare; la dama, la seva
l'infant
; després,
rebia
Iliçons
que
les primeres
Barcelo
passaria a l'escota de la Canonja, de
mamaria cap a
clergue—,
ja
més
tard
na, 1,
BoINnia, per tal d'estudiar-hi i de professar en
Com din el P. Danzas, a BoRmia,
sems Dret.
caratge, es
amb
tota la plenitud del seo
Ramon,
l'estudi
del
pietat
i
a
oficis
la
de
dedica ala
finalment amb
Dret canimic i civil; i, decorat
la insignia de doctor, explica públicament els
sagrats &amos amb gran admiració de tothom i
Allá Va escriture, a pree
sense cap estipendi.»
intenció, un tractat de
Ilur
amics
i
a
deis seus
els
Dret canánic ; alai) degué escaure's entre

posa

es

una

criatura

ajupida a terra 1 totes les altres li fan una rodoo
Li agafen la brusa, si és noi,
n al voltant.
tant
les faldilles, si és noia, i es posen a rodar
com

poden,

o de
la inversa, quan

Ilargleria de la brusa

segons la

Després,

les falciillee.

volten

a

diuen:
Jo me'n quedo aquesta
pel meu marit marquIs.

La llanterná
anterior. En
Es molt per l'estil del joe
aquest, peró, la que s'está l mig posa les faldi
lles o la brusa ben estesa a terra, tot al sets vol
tant.
Les altres,, agafades In..er la má, fan la

per aquí

Set

cap

van

a

cantó:

un

Pregai
celona, el

Set per allá
"Aleshores fan la sardana

lainversa i disten

a

:

Trepitgeu-lo, trepitgeu-lo.
S'ataren,

trepitgen el

i Ii

Set per

vestit

o

la brusa

aquí,
corn

Un

La del mig calla,

s'está,
altres

Alça't, alga%

filia

Al,

respon

marre,

amb qui

la

me

la

un

!Mal
i

viatge

pot

exemple

Un

•

•

•

•

per
14 de marg de 1222

va

reintegrar-se

a

de Barcelona, amb carácter de pre
bost. No trigaren gaire a fer cap també n la
nostra eiutat, els prinsers frares de Porde de
Sant Domenec, requerits pel senyor bisbe. En
establir
cara vivien a les cases comprades per

:

Aquests éssers estran.ys, es earacteritiea
PabsIncia de revestiment celular al volt ele
les enhiles, les quals formen una massa única,
La substáncia constitutiva fonamental de tests els
éssers vivents, el «protoplasma» está en aquests
vegetals aabsolutament al descobert», de nai,
A més del movi.
nora que és fácil d'observar.
rnent interior que existeix en tota massa prota
plásmica, la substáncia d'aquests bolets, gr
cies a PabsIncia de revestiments rígids, pot can
viar de forma a cada instant i fina arriben
enfilar-se a la superficie de les escorces. Pes
n'hi ha prou amb
a observar llur mobilitat,
luminar-los moderadament ; de seguida, el boles
fuig de la claror i es refugia en els recons rn
foscos de Pescorça en qul es troba.
Aquests boleto fan ús de la seva mobilitat
buscar les substáncies que han de servir-los d'al.
ment.
Fan igual que els animals inferiors.

agagg~11111111111111K
2
O
8

mare,

E
F.

:

rillosissirr e
ba t ncl

con,

energii

ma

vol que si
ta famosa

.NI febles
ensenvavs

.

cracoilir I
bornes tal

4

fila,

prA

norma

més o men
cal que ser

coneguda
p
nié'
rntornren
majar
cora

gués del

r

ticlajqaue

él
la terra. Ei
rir-la a la •

tenor ent,n
passions ini

lea nobles

A

matra acti.

d'obstacle,

i

tres

pot fer

no

que és

un

rr

l'ha
que fa la se
des, detener
a

irreparables

Cal reac
ment, contr
ha com el ls
rnidable ert
mortífer pc

que hi ha.
e

obs

No puc ter res I, no
tant, no estic malalt.
Unicament aquests male'its
,nervis, que son, per dissort,
anima del treball...

Pargenter,

Magatzem de Pelleteria
Merceria i Novetats Coló

Manufactura

de

mocadors de fil i

Manuel Recort i Ulió

—Per a qui?
—Per a la Inés guapa.
Qui será?
—La...
diu el nom de la que vol. Les altres res
ponen : —No te la volem dar.—
El que fa el joe es posa a córrer, tot em
paitant la que ha anomenat. Totes les que fan
la sardana amb ella, procuren voltar ben de
pressa, per veure de salvar-la. Quan l'ha atra
pada, es canvien, 1 aquesta fa el joe.

confiarjutre

llur llur ld
per
per

sana

un

•

venç el malestar perqué equi
libra el sistema.
Mai no falla; per ésser ino
lensiu, pot pendre's sempre.

No cal e

Hospital, 27

resPerit
favoreibei,

lelefon 16276

BARCELOW
.••••
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guitarrí, guitarrí, guitam(...

En aquest, el que fa el joe, en lloc 'd'estar
sardana, es posa a part mentre
se al mig de la
les nitres van voltant, 1 diu: —Ampolla?
Una de la sardana respon:

tat tnés inte

CEREBRINO MANDRI

guitarrí

L'ampolla

la

vant corta
terna. El ;

lleva

casar.

Totes les alttres volten fins que, tot d'una,
el del mig, en lloc de dir eguitarrí» diu gui
tarrá». Totes han d'estar ben amatents a atu
rar-se.
La que continua voltant és la que ha
de pagar penyora. També en paga el que dient
«guitarrí» s'atura. Si el del mig ho sap fer
bé, pot riure's molt, perqul els enganya forren
vegades, allargant molt les primeres sillabes, i
acaba tot d'un plegat amb la i o amb la a.

(De

P

siter.j

E

meya

DIA

ben conegut deis avegetals

caminen» és 11 deis boleto gelatinosos, molt
feriors, que viuen en les escorces dels animes ta.
llats i que es troben en les adobarles damuns
l'escores que ha servit per al tractament del eso.

Balleu, noies, ballet',
del

Q

•

—

En el guitarrí, el que está assegut al rnig de
la rodona, fa cona si toqués la guitarra, mentre
va dient
so

•

microspiques,

—

EL RELIGIOS
Berenguer de Polo, bisbe de Bar

I, en acabar de dir-ho, s'ales i corre dar
reja les nitres, fins que en té una que s'ha de
posar al seu loe.

al

Mi
Fon

—

qui el nomená tumbé!

El

1

—

voleu casar?

argenten'
mig
:
la del
arnb

Catalunya

a

:

meva

I les altres diuen

Al, fila,

tornar

—

l'església

meya,

que el teu pare et vol

I la del mig

continuen

a

S

Penyafort
Una tasca externa que Ramon de
gra
l'herltica
ingnisició
de
ésser
la
va
()Mentía
que
«Adonant-se
Fra
Marsili.
vetat, com din
Tolosa í
els heretges fugitius de les partides de Catalu
de Besiers i de Carcassona entraven a
i que
reporta el cronista
nya ocultament
s'escampava
per la major part
d'ells
conversa
la
i la cor
d'aquelles terres i hi dilataven l'úlcera obtingués
•
•
•
•
•
rupció, gestiona que el wei denaanés i
romana,
per
a totes aquelles terres,
Cúria
de la
'Mires vegetals, encara cine tinguin una a
discussions
la inquisició.» I cal veure'l en les
celular, també poden bellugar-se; per
sarrains
i
els'.
berta
jiteus
1
els
controvIrsies amb els
en lloc de fugir de la durar, la busquen fins
beretges. La seva arma és la paraula viva, el
té la intensitat convenient. Així ho fan Iss.b.
raonament, mal la foro.
aqui
rei
oaseffiars», que són unes algues filamentoses eF
fugir
del
Quan, horroritzat, vol
capa a la mar i
color blau verd que habiten en les sigiles rápida
la
esteva»
Ilaneh
pecat
en
de
la
bastó,
comí
que passen per damunt de roques i fins les lag
extrem
amb
el
n'enarbará un
industrials 1 naturals prou cálentes, de tem
terra nadiva.
Aquestes
posava»
natura inferior a 45 graus cgr.
bandera
en
«Moya ju'ic ho ven,
submergides
dintre
un aquhrium de v
gues
Pe
En aquells temps d'acer, sant Ramon de
collocat davant d'una finestra, s'adrecen cap a
afoyt, que la cançó anomena «fill de Vila
banda iluminada i s'hi fixen. Quan es
franca». era un Iluminar resplendent de la in
cub les plantes el travessen inversament.
telligIncia, de la catalanriat i de' la religió.
Les «clostbries» són unes altres sigues
JORDI PENEDES
bils monocellulars verdes, que tenen la
de mita luna 1 viuen dintre les aigües dol
collocades dintre un aquhrium illuminat
sol costat, s'adrecen vers la claror, igual que!!
osen/a/As, fent tombarelles successives que tene
per resultat oferir a les radiacions Iluminan
tan aviat un extrem com Peltre de la Aula.
Altres bactbries, en fi, que tenen Papnre
ça d'un tirabuix6, es áesplacen dintre els
quids cargolant-se com un bis dintre la sevs Ir
mella.

ca.

i les

l'arde.

L'INQUISIDOR

7Ara tornen a fer els mateixos gefo. Quan
han acabat, e:.; posen a rodar i canten totes, ad
late la qui está asseguda :
Que ditxosa és la llanterna,
que sota tema

in

Mestre
hi arriba, l'any 1238, era elegit pogué
no
general de l'orde de Predicadars. Restemps
des
fer per evitar-ho, per bé que, poc
prés, resignava la prelacia.

set per allá,

trepigett-lo

Penyafort

penes

anys 1216 i 1219.

sardan i canten:
I

bligava

no

—

que li
La que está asseguda toca la jugadoraseguit
al
posar-se
tot
de
sembla, i aquesta ha
seu lloc i fer el joc.

a

que Ramon de

tasques en el no
Una de les seves primetres
la Summa, que
redacció
de
ésser
la
vell estat, va
1229.
va escriure de 1223 al
IX, sabedor
Devers 1230, el Papa Gregori
Penyafort,
va en
de
Ramon
de les virtuts de
de re
encarregh
encara,
li
dar-lo a Roma. 1,
de de
l'escampadissa
compendi
ordre
duir a
promulgats en temps
creta deis pontífexs romans,
compilació
Ii pren tres anys.
diversos. Aquesta
L'any 1234 va deixar-la enllestida.
nomena
Llavors va manar-1i d'acceptar el
ho refu
Tarragona,
perb
ment d'arquebisbe de
salut l'o
després,
la
humilment.
Un
any
sá
dir-se que a

L'ESCOLAR I EL DOCTOR
Mossbn Lloren1 Riber, en el volum I de
Jordi»), diu, si
l'A ny Cristih (aCellecció Sant
fa

provisionalment,

gressá

els de la nostra terra

marquIs.

marit

meu

se

Inés rellevants de
NA de les figures
medieval
és, indub
Catalunya
la
tablement, Sant Ramon de Penya
fort. Rovira i Virgili el situa en
valor mun
tre els grans catalana de
dial; Mn. Llorenç Riber el con
sidera el sant més étnic de tots

canten:
En aquest joc els que hi juguen
--:-»?On está la dama
que tant l'hm buscada?
xocolata ;
—Sota palacio, que en piren
raelindros a la butxaca.
es fica els
—Cambra sota emulara,
qui em porta la seda?.
—De quina seda?
—Blanca i vermella.
—A quant va l'uno?
—A sis troquets.
—Jo me'n quedo aquesta,

Una de llurs Ilavors,
en caure a terra en un loe guaina.
vol, germinará si troba les condiciono
sables per al seu desenvolupament : la planta que
naixerá també será fixa i des del seu loe ha
de vegetar com millor pugui.
En canvi, les plantes inferions ofereixen exeln,
pies d'estar dotades d'una mobilitat tan ean,.
pleta com la deis animals. Es sobretot entre
les plantes aquátiques de dimensions
que es coneixen formes que canvien ae
lloc per la cpntracció de Ilur cos.
és dubtosa.

EL CATALA

cambra

II

corren,

una cosa

tes superiora, airraPades a la terea
per les arrels, llur immobilitat
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sembla

MAll

D' «EL

vegetals

dels

ARLAR

NUM. 60

tuals confin
Me, és pea/
la voluntat.
normes par

Pexerriel
•alee•Me.:•:•,55:•510.-aaaalleeteeeeer.o.-5:•Y
•

•

•

•

•

•

......
•

•

'o...,

MARCS

-

RELLEUS

•

Dte.

(CRE5IR1140

IMATGES

CORNUCOPIES

JOAN SERRA

•

-

5

op

ala ~ice 1

-

canuda,

subscriptor', d'El

tan extraort
és el
manera més
tita engreíd
vulgar. l)'
en'
cortara
s'educa mit
quant a enf•
tal volta

altres,

dent que, /
Per?, tenay,
les

FLAM
Organ de
•

facultats

dones,

una

ter és exercl
tat atub el
trariar, gense

la Federació

de Joves Cristians
de Catalunya

tes

algur

o

rIncles,

no

indiferents
beni
sultats
Cal

•

*quo
penS

Pergifitent
Surt cada divendres

Pret.!:

's

Pulx que IIi
slnd ad

20

Xa

que

(Segrucis

ex

al

Coltinuto

Collecció Popular Barcino)

1

