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UN XOFER
MONA
Però xofer, què fem aquí, tanta estona deturats'<
estic esperant que Turba faci el senyal.

Una tassa de xocolata
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é s el més nutritiu i agradable de tots els desdejunis
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L a c o m m e m o r a c i ó j u b i l a r s a c e r d o t a l del P . Marcet

D

ESPRÉS de la de Sant Jordi, Patró de Catalunya, ve a fer el nostre gaudi
la festa de la Moreneta, Patrona de la terra nostrada. Una i altra s'escauen dins del mes d'abril, ço que ós una ben adienta escaiença. Abril
el mes que les roses esclaten, és tanmateix ben enso} egat per festejar qui és
íL)r de santetat, de gentilesa i de cavalleria; qui donà les flors enceses de la
seva joventut i de la seva sang en gloriós martiri, com ho ós més encara per
plaçar-hi la diada de la Verge muntanyenca, la Rosa de Jericó, la Plor per excel·lència.
Enguany la Comunitat dels sants barons que oblaren llurs vides al servei
de Nostra Dona de Montserrat Thauran celebrada la festa de la seva celestial
Senyora amb goig especial, radiants encara Jlurs esguards i el cor llur de les
esplendors de la commemoració jubiiar sacerdotal de qui és llur Mestre i llur
Prelat, el Rvdm. Dom Antoni M a Marcet.
Caldrà fer recordança, potser, que el dia 19 del prop-passat mes de març
celebra el Monestir amb la solemnitat externa que el cas requeria, i el gaudi
interior de que tots e's seus religiosos es sent en corpresos, el vint-i-cinquè aniversari de la prin:era missa del seu Pare i Abat.
Nostra Dona degué associar-s'hi també aleshores a les Noces d'Argent
sacerdotal de qui és especial guardador del seu Santuari, com amb To por unitat de la seva diada haurà refet de vell nou la seva joia sobirana vessant damunt del Pre at montserrati, deia Comunitat que aquell governa, de .'Escolania que can a ses llaors com Salomó les de la Su amita, i damunt també de
tota la terra catalana, un doll de gràcies sobrenaturals; a cada hom per ço que
les haguem de menester.
Els mereixements del P. Marcet en tot cas, seran aquells que ens hauran
guanyat tal mercè, car res pot negar la divina Senyora a qui com l'Abat montserrati és comptat entre els seus fi ^s predilectes, en dolça correspondència a ço
que ell l i ha retut tan bé d'amor i de sacrifici, que és bé tota la seva vida: la
seva vida d infant dins la Escolania; la seva vida de joventut, dins la regla
benediciina: la seva vida de maturitat en els diversos càrrecs de govern del
Monastir, en l'exercici d^'s quals ha palesat com en cap altre situació el seu zel
peifomem del cul e de a Moreneta i l'expandiment de la seva devoció.
També «EN PATUFET» amb ocasió de ia diada de ia R gina de Catalunya
que té el seu tron als espadats de la nostra sa ta muntanya, s'associa al goig
ge.u ral dels frares i de s escolans montserratins per la commemoració jubi.ar
sacerdotal de 1 ur Abat, i amb ells demana a la Verge B una una benedicció
especialissima pel cap de la nombrosis^ima familia monàstica que sojorna en el
seu Casal.
ABSJCÉ
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Pel·lícula de la setmana
Està ben vist que els dentistes
no Són gaire oportú .istes;
car reunir-se en c ngrés
amb l'objVcte sobremès
de servür-uos el dentat
sòlid, íi i heu esmolat.

quan la crisi industrial
ni de dent ni de queixal
ens permet l'actiuservei...
Per les calces de Mahoma!
que això podrà sè una broma,
però de ben mala llei.
NYIO

— Dotze pes je'es d'un dinar! I no féu rebaixa als confrares?
— Que també és hostaler vosteí
— No, també sóc lladre.

PATUFISTBS

ESPORTIUS,

Voleu conèixer la vida futbolística de Samitier, Zamora, Maurici, Broto,
Martínez, Cabedo, Palau i Tejedor 111? Doncs empleneu o copieu aquest
butlletí i envieu^lo a l'organitzador general del L L i B k E D ' O R
DEL FUTBOL
CATALÀ
GRA r / s
B. Ribes Bancells, Via Laietana, 17
BARCELONA, i rebreu a correu seguit i
gratuï amen, un fu iet expl catiu, ple de
car.caíures que se üs farà força ititeres*
Sani.
Franqueg-i's com a IMPjRESSOS, a ciutat: segell de 5 ets. a ora: segeil de 2 ets.
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Els tripulants del "S. V. 3"

D

E sobto,
comp-icada màquina d'acer vibrà d'una manera estrarya i se"
g-uidament, com si la mà formidab e d'un invis ble gegant l'hagués engrapat i capgirat, el submarí picà de punta i a n à a reposar al ions de
l'aigua.
Malgrat tractar-se d'homes bregats als contratemps més emocionants i perillosos, els tripulants sei tiren una impressió c o l p i d o r q u e en altres gents
meDys valeroses hauria estat el senyal evident del pànic d -vant la catàstrofe.
Tancats dintre d'aqueli enorme cigar de metidL, envoltats d'aigua per tots
indrets, la salvació fóra impossible, en el cas força probable que la maquinària
no r e s p o n g u é - a la maniobra. Mentre 1 home pot lluitar, inentre té ILb.rtat
d'acció i els ulls poden cercar el punt per on pot fugir del perill, l'esperança —
per petita que sigui — alimenta els cors i prova de veure 1^ imminència de la
tragèdia.
Sense dir s'ho, tots els marins es sentiren envaïts per un mateix pressentiment, i tots fi aren l'esguard en un punt qualsevol del petit clos on estaven recollits, per tal de no veure el posat dels companys tjiïé endevinaven opr mit
com el propi. La rapidesa de l'accident els feia pensar que que com de ïnolt
important havia succeït que tindria un rt sultat dolorós. Aquell dif.cil engrar
naige de rodes i palanques i fils d'acer que obeïen tan dòcilment la mà de l'home, s'era segurament alterat, i u n à petita Co^a, un no res de vàlvula o de peça
accessòria, podia ó^ser la causa de la mort d'una colla de mariners ai servei de
l'Estat.
Passat el primer moment de sorpresa, el capità reaccionà i cercà de trobar
el motiu del desconegut accident Segi it per les mirades encuriosides de s seus
companys, amb e: cor bategant, léu funcionar els aj areils. L'un danera l'altre
tots foren posats en moviment i p t r bé que la major part obeïren, el submarí
restà quiet. Quelcom d'inconegutl'havia fet esdevenir mmòbil, sen e que l'habilitat dels governants de la nau atinessin a di scobrir-ho. Res no es deixà de
provar, totes les peces susceptibles de tenir un lligam direce o indirecte amb
la part important de la carc. ssa meiàl·lica foren revisat curosament. Per dissort, res no es trobà que es relacionés amb al ò cue era el motiu de la catàst n f e i , ja perdudes les esperances, aquell grapat d'homes semblaren resignats
a entregar-se a les urpes de la paorosa fatalitat.
— Res no hi ha a ferí — murmurà el capità, abandonant desencoratjat la
maquinària.
— No és possible tornar a l a superfície^ — preguntà un dels tripulants, amb
una lleu tremolor en i«. veUj malgrat voler demostrar una absoluta sang freda.
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— No ho crec pas — respongué secament el seu superior — Sóc de l'opinió
que el «S. V.'ó*està perdut dei tot... i nosaltres amb e l l
Els mariners s'esforçaren en no immutar-se gens ni m ca oïnt les poc falagueres paraules del capità, però la major part no pogueren evitar un calfred
de terror. Un tan sols semblava no compartir els negres pessimismes dels companys. Era el més jove de tols i ei menys ferreny. Hom l'haiiria cregut més
aviat un noi de casa bona ben avesat a les comoditats, qve un minyó entregat
a la perillosa tasca de tripulant d'un vaixell submarí. Ben Jluny de concentrar-se en una tempesta de pensaments foscos i d'incrustar l'esguard irat en un
reco de la reduïda estança, els seus ulls lluïen amb una llum tota viva i els
seus llav s es movien a rimpuls d'una oració que l i neixia del fons del cor.
Un dels tripulants se n'adonà i cercant la manera d'encomanar energies
als deprimits amics (energie s de les quals en realitat ell mateix careixia); llençà
la bromada.
— Mireu, en Fritz és Púnic que lio entén. Per si fos cas que la nosíra actual
situació un bon xic difícil no tingués una solució favorable, ell s'està preparant
el camí cap a Ta-tre b r r i .
— Encara que t'en burlis, i no fóra de més que tots vosaltres féssiu el mateix.
— Jo, almenys, no t nc temença. Estic que quan la màquina estigui cansada de dormir s'aixecarà i estarem altra vegada en disposició de córrer.
— I si així no fos.J
— Si així no fos... mira: un cop de cap i tot acabat. Per alguna cosa tenim
revòlvers,
— Déu ens guardi de pensar en cap disbarat.
— Ja veig que tens por.
— No, en bona veritat. La mort no m'en fa gens, us ho asseguro. Quan
Déu me l'enviï, ben vinguda sigui.
— Em plau sentir-te parlar així tan confiat.
— Tanmateix és del tot necessari fer el possible per veure si sortim de la
critica situació d'ara.
—- Es veu que malgrat haver preparat el camí de què suara parlava, no et
faria res de prendr 'n un de resultats més immed ats!
I el mariner esclatà en una rialla, que, per bó que forçada, aconseguí ésser
feb ement corejada per les d'alguns companys.
— No m'heu entès — a c a r i Fritz. — Toc i admetent la mort com la des111 ur au ça definitiva, Déu ens mana que cerquem el remei a qualsevol mal que
ens turmenti. Cal, doncs, intentar la salvació.
El capità mogué el cap a dre.a i esquerra.
— Ja t'he dit — féu amb brusquetat — que no veig el mitjà de sortir d'aquí
— I per què nc? — insistí Fritz — A quina profund tat estem?
El seu superior féu un gest com V( lent ( i r que no se l i havia ocorregut do
mirar-ho i s'apropà a i'af arell re_iistrador de la fondària.
— No em pensava que estóssim tan prop de la superf cie — exclamà. — Poc
S-'n faltaria perquè el periscopi a^sol s sortir a flor d'aigua.
— Ja és J à s i i m a que per un no-res de profunditat, estiguem condemnats
a una mort certa! — r e m u g à un mariner.
Fritz mentrestant, meditava. Le sobte, es donà un cop al front, talment
com si amb el gest t n è r g i c valgués deixar impresa la ocurrència.
— Ja ho tinc — cridà.
Hi iiavia tanta seguretat en aquests tres mots i encara més en el seu somrís i en el .-eu posat, que iots sentiren renéixer una yunta d'esperança. Fins el
capità se'l mirà amb un esguard entre encuriosit i burleta.
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— Si la profunditat és menor a la de la llargada del «S. V. 3», crec encara
que podem arribar a salvar-nos — digué el minyó.
Kl seu superior tornà a consultar els diversos aparells.
— E l submarí és, en efecte, un xic més llarg que la distància que ens separa
de la superfície — afirmà. — Però, encara que així sigui, res no podem fer per
pujar. A menys que ens vingui un ajut d'aquests en els quals creu en Fr tz,
estem condemnats a romandre aquí sense poder fer res.
— No opino pas com vós — exclamà el minyó amb una fermesa que aviva
els esperits novament decaiguts. — Es veritat que no tinc un absoluta segure-

i;

tat en el meu projecte, però bé cal assejar-lo. Ajuda't i t'ajüdaré», diu la sàvia
sentència.
— En veritat, res no costa de provar... — assenti el més vell dels tripulants.
— I doncs, què creus que caldria fer? — p r e g u n t à irònicament el capità.
— Jo crec que podríem posar tot el llast en la cabina posterior, despullant
naturalment de tot pes la part de davant.
Els més escèptics somrigueren amb aire de dubte, però el capiía digué
ben seriós:
— Entenc la teva idea i no em sembla del tot dolenta en teoria. Temo,
però, que pràcticament...
Tanmateix, es féu com Fritz ha\ia suggerit. Tot ço que de transportable hi havia en el submarí fou col·locat en Ja part posterior i tot el llast es féu
córrer cap aquell lloc. Aviat la M x u g a carcassa es remogué i no tardaren en
anar tots pel sol. El submarí havia basculat i havia restat en una posició tan
inclinada, que poc es faltava per aconseguir la vertical.
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—- Ara no cal més cúe mirar si un de nosaltres pot enfilar-se pel tub llençatorpilles — afegí Fritz.
I unint l'acció a la paraula pu "à llestament pel tub que havia citat i prèvies les precaucions oportunes, ; < ^uc sortir a respir.ir l'aire pur. La punta davan era del «S. V. 4» sor-ut alguns pams de flor d'aigua!
Uns criïs de joia coronaren la gesia del minyó.
— Ara — féu aquest — deixem que voleï al vent a nostra bandera i esperem que siguem vistos per ^ gun vaixe 1 amic.
***
Poqu s hores després els tripulants del mbmari eren recollits per una nau
de guerra; i Fritz felicitat personalment per l'alinirall de l'esquadra.
JOÜDI CATALÀ

Butlletí

del

Santuari

PATUFISTES:
Us interessa saber el que passa a la Casa Pairal de vostra Mare i Patronal
El Butl etí Montserrat us assabentarà cada mes de tots els esdeveniments
d'importància de la Santa Muntanya, noves del Santuari, notes culturals, romiatg sf visi.es i particularment la seva Conf aria.
No ha de mancar en cap Lar cristiana de la vostra terra.
PREU: 2 PESSETES ANYALS
Retalleu Tadjunta cèdula de subscripció afeg-int^hi v u i t ' egells de 25 cèntims,
i envieu~la al P. Administrador del Butlletí Mo tsarrat Monestir de Montserrat,
província Barcelona, i el 8 de cada mes rebreu un alè d'aire Montserrati.
Rvnd. Pare; Us prepo em considereu subscrit al Butlletí Montserrat que sortirà el dia 8 de cada mes.
Direcció (ben clar)
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La sogra.—We decidit ésser enterrada al Cementiri Vell, al costat de's
meus pares.
Bi gendre. — Vaig a avisar de seguida la Neotàfia.
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Mo 'ies gràcie> : Per què no es dedica Y. a fer excursions al Pol Nord?
Perquè allà els dies de feina duren
sis mesos.
Qui és Tinventor de les bicicletes?
Un home tan infeliç que els seus
amics deien que no podia anar ni amb
rodes i ell els volgué demostrar el contrari.
Porquè la gent fa guerra a les mosques?
Perquè els puja la mosca al nas i
els íii pessigolles.
On v i u el doctor Galena?
.la no viu, pobretl però és igual,
quan vivia tampoc no era gaire viu.
Qui és l'inventor de la sopa d'all?
Uu poeta anomenat per això Calderón de la Sopa.
C Hofcr: De quin país vénen els
automòbiis anomenats <'Rolis»?
Del pa s dels rals.

Em faria el favor de dir quants
obrers treballen a la casa Ford?
Cap. Tot ho fan màqu nes. Els
obres només s'ho miren.
A quina població es fan més automòbl s?
A Defroit U . S. A. és on es fan més
aufomòbiis. I a Barcelona és on fan
més nosa.
8. A v i : Per què a l'hivern fa fred i
a l'isiiu calor?
Perquè el termòmetre ho ordena
així. I també perquè aix ho volen els
fabricants d'estufes i de ventiladors.
Què son taques solars?
Les que hi ha a s vidres dels telescopis.
De què provenen els terratrèmols?
Es produeix terratrèmo cada vedada que iïnfern és massa ple i en
Banj-eta el sacceja perquè hi càpiguen
més gent.
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UAN després d e l D i l u v i nostre
pa s a poc a poc eixia de dins
l'abís, quan les aigües deixaven la terra en sec i al mar se n'entornaven pel r i u i el rec, al mig de
Catalunya, terra ga ana, aparegué
una fèrtil i imniv nsa plana de s turons
de marina fins al beil peu de les aspres muntany s del Pireneu.
Donaven a eixa plana erlilitat les
abundoses aigües del Llobregat, i era
tan gran i b . i i a i plena d'encís com
fou als primers dies el Paradís.
En veure aquella U r r a bella com
cap, en Banyeta, que du a p e d'ira el
pi p, va voler migpartir-la, i eixint
del cau començà d e:xa terra a torbar
la pau apilotant mun anyt s, rocs i
pedreny d s la serra de Prades fins al
Montseny formant una barrera que
migp rtis aquella immensa plana, nou
PÚ radis.
Ses obres contemplava molt satisfet el banyut de la cua, d t Barrufet,
— Ara sí, pobra plana, ben llesta estàs, t'he partit en dos trossos. Mai més
faràs res de bo i seràs seca, car la muralla al r i u que et donava aigües el
pas Ji talh.!
Ah, però no comptava, l'endiestrat, amb la poca pac òncia del Llobregat. Com un gat sense Ilobie, bufà,
boté, pel lloc on és Manresa tot s estenguó, formà un llac extensissim que
recobria tot ço que és Pia de Bages
avui en d a; ja puja a les muntanyes,
ja arrib.t a dalt, treu el cap i s'aboca
per un penya i salta aquella serra tan
regruixuda amb una gran cascata damunt la Puda. Un cop ja passen aigües
per aquell fall amb sorollosa fúr;a va
fenc-lii un tall, un tall que es torna
gorja i cs va enfond nt i l enorme mural a va dividint. En B .nyeta, amb
gra i ràbia, veu com l i ta.la t l Llobregat, de pressa, sa grau mural a, i

d'allò que abans era un cingle junt,
ara en resta a l'esquerra el turó del
Munt que a Sant Llorenç un dia fou
consagrat, i a la dreta les roques del
Montserrat.
Serrat llavors no n'era el nostre
Mont. Rabiós en B a n y e t a pel seu
alront, s'hi va fè a mossegades i tot
Toscà, mes també ses dentotes hi va
deixà. Fins hi deixà una banya en
donar trompada a la roca que encara n'és Foradada. Qu ai reunint ses
forces v o l g u é acabar, aparegueren
monstres a defensar aquella gran muntanya. Primer va e x i r un Elefant
enorme que el féu fugir, després va
perseguir-lo el Cavall Bernat, i el Gegant que avui dia es troba Encantat.
Després d'això van dar-li un surt molt
fort, la Mòmia, el Bonet Frigi i el Cap
de Mort. Fins ei Camell corria darrera
seu mentre el Lloro se'n reia a tota
veu. Les F.autes el x.ulaven totes a
cor, i els E os responien amb gran
xardor. Els grans Frares de roca l i feren pò cantant salms i exorcismes
amb veu de tro. Fins la Nina i la
Dama se'n reien d'ell, fins que tingué
d anar-se'n, d'ira vermell, i s'amagà
en la serra de Sant Llorenç quedantse allà en Ja forma d'un drac immens.
Veus aquí com aquella grossa mural a que en d s la nostra terra encara
talia, per gràcia de les ires del Llobregat és la joia més bella del Principat. Riu fort, r i u indomtable! sembla un anyell, mes, fugiu ne quan
la ira el torna vermell! Trenca ponts i
rescloses, súrt del seu llit i canvia ses
ribes en una nit! Per més que l'amuralïin, sempre ve un dia que pel mig
de les tanques obre sa via. Prou ho
sap en Banyi ta, que no ha tornat mai
més a les envistes de Montserrar.!
I quan la Moreneta en féu son Palau, tornà a sortir la fera de i seu ca-
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tau. El Vallès assolava el drac espantós fins que va derrotar-lo Gu frò el
Pilós. Fa alguns anys, pobra bèstia!
tornà a sortir i van encadenar-lo i el
fan servir per pujar amb íadiga gros-
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sos vagons tots rublerts de d votes
generacions. Si hi an u poai ' u veure
la pobra fera, que avui tots l'anomenen el Cremallera,
GUILLEM D'OLORÓ

La moda dels autògrafs

\

Ha tornat a posar-se de moda el col·leccionar autògrafs, com ho proven els
resultats d'algunes subhastes de manuscrits que s'han celebrat darrerament a
Paris.
Una lletra de Frederic de Rússia al seu ambaixador de França, ha estat
adjudicada per tres mil quatrecents francs,
Eu canvi, altra de Napo eó I va rematar-se a mil quatrecents no més.
Altra lletra de Maria Teresa a i'instllu.riu de les seves filles va ass lir Ja
ofeita màxima de dos mil quatrecents francs.
Diversos autògrafs de Franklin, Kochambau, Laperousse i Washington
passaren dels cinc mil francs.
Per lletres de Baude'aire, Maupassant, Claudel i Musset se n:han donat de
mil cinc cents a quatre mil francs.
Un soi.et de Verlaine, el gran poeta mort en la misèria víctima del vici de
la beguda, va rematar-se en més dc mil francs, per més que eu ésser escrit al
seu autor no ü deuria haver valgut més en là d un parell d'absentes.
Els autògrafs de Lamartine per ésser molt abundoses es paguen poc. En
canvi assoleixen bons preus els d'Anatoie France.
Una col·lecció de cartes de Julieta Druet a Víctor Hugo s'ha rematat a
divuit mil francs.
Els qui fan un comerç de la venda d'autògrafs, asseguren que els dels
escriptors obtenen en general més bons prens que els dels reis i els dels homes
d'Esta'. S'entén, els de's escriptors que saben esciiure; i no és l'observacó tan
paradoxal com sembla.
JORDI BUSCA

i

Veí u, amb «CfU st snbo no ploro ma; quan em banyen
Fabricació d'ELS PtRFUMS Db TASARA-BA^ALOhA

FA T U F E l

^8S

Una

vegada...
Tot ho venç Amor

ÜRÉLIA s'eixugà ràpidairent els ui's, i fent un esforç per tal d'imprimir a
les seves paraules una serenitai: que estava ben lluny dexperimenlar,
A
digué:
— Jo vull pas rebelar-me contra allò que vós em maneu, però tinc de declarar bén formalment que no estimo ni puc est mar més que a Júvenci.
— Es a d:r que reíuses casar-te amb el príncep que ,0 et recomano?
— Jo no puc desobeir-vor; ei que m'interessa és fer constar que en el meu
cor no pot haver hi cap més amor.
— T u saps pr u bé que hi ha raons d'estat que aconsellen certs matrimonis.
— Si aquesies raons estan p er damunt de tot íntim sentiment, jo les acato.
Per tal de uonar compliment a les ves res ordres, sacrificaré la meva felicitat.
La voluntat del rei començava a trontollar, i era que i'amor de pare anava
imposant-se a prejudicis i conveniències.
— Jo no voldria pas que per culpa meva et creguessis tota la vida dissortada.
—- Em prendré la meva dissort amb resignació.,, amb una resignació semblant a la que em fa su ortable la manca de Ja mare.
El rei estossegà per tal de dissimular la seva emoció. P r e n g u é una mà de
la seva filla, i apropant-la al seu pit, exclamà:
— Altra cosa no vull que la teva joia i la teva benaurança. Ja que no estimes el príncep, no seré pas qui te'n torni a parlar. Quaut a Javenci...
— No és i.oble per la sang i els sentimentb?
— Sí; i d'altre no n'hi ha de més ardit, de més savi i de més just.
— AIXÍ, doncs...
— La reina té molt d'interès en casar-lo amb la teva germanastra.
— Però ell no estima a Marciana!
— Ho crec ben bé. No n'hi ha poca de diferència entre ella i tu! Tanmateix...
— Però vós no tolerareu que es jugui amb el meu cor!
—- Jo faré tot el que em sigui possible per tal de convèncer la teva mare...
la teva madrastra, però temo que no podré. T u ja saps com és decidida quan
de la s ya filla es tracta, i M: rcicina està bojament enamorada de Juveuci.
— Àixi i tot, vós sou el rei.
— I el a la r e i n a i ] r o u intrigant per tenir partidaris i per crear estats
d opinió més o menys íingits, però que pesen en la baianç i dels governants i
dels meus c nsellc rs.

L·ia

PATUFET

489

— Tinc d'abandonar, doncs, tota esperança?
— No. Jo parlaré a la meva muller, i si no puc fer-li comprendre la raó,
cercaré a veure si trobo un mitjà d'oposar-me a allò que ella desitja.
— En vós confio, pare meu.
—-1 jo en el favor del cel per tal que m'il·lumini. Prega t u perquè aixi
siga.

La reina no donà el seu braç a tòrcer i tampoc el rei no volgué deixar-se
convèncer. L'una a .vocavu coratjosa ].er la seva filla; Paitre també era pensant en la seva que ts mostrava irreductible. Fou precís cridar un lereer en
discòrdia, i com que l'interes at no fou admès (car la mare de Marciana sabia
prou bé que Juvcnci es decantaria írancamenc per Aurèlia), hom nomenà el
primer conseller del reialme.
— Cal confiar a la s.rt la solució del problema — digué el mínisíre. — Poseu damunt una taula dues arquetes tancades i dins cadascuna un disc de color
diferent; blanc i vermell, per exemple. Ei blanc ; e r à la princesa Aurèlia; el de
color de foc la princesa Marciana, El jovencell tindrà a'emmuilerar aquella
que correspongui al disc escollit.
La reina i ia seva filla s'avingueren tot seguit amb la propos cló del cons3ller, i el rei tingué a la fi d'aprovar-la també.
— La millor i potser l'única solució; ióra que Juveni triés — protestà. — Es

I
A i que ve bel Ajudi'm, que no entenc aquesta lliçó?
ho et puc ajudar. Els maus pares no em varen fer estudiar geometria.
Que bons que devien ésser!
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ell qui té de casar-se, i el fer-ho o no a gust pot influir extraordinàriament en
la feliç tat de la parelia.
Ben lluny de compartir l'assenyada opinió del seu espòs, la reina s'hi oposà
amb tota la lorça:
— El gaian es venria en un compromís per tal de triar entre dues iguals
gentileses — digué. — El millor és que es deixi menar pel braç de la fortuna.
Ella sabia prou bé — malgrat que la passió ma ernal l'aminorava quisap-lo —ta diferència existent e. tre les dues donzelles; ço és, que la seva fillastra era d'una formosor esclatant i sui erior de mòlt a la que mostrava Marciana, gràcies a colorets i potingues. Insistí, doncs, tant i tant, que ei rei no tingué més remei que accedir.
També Aurèlia tingué de conformar-se amb l'acord pres. Piorà, pregà,
però fou endebades. Amb el cor trossejat, sentint el perill de confiar a la sort
el seu esdevenidor, acudí el dia de la prova al gran saló on ja havien j res
seient el seu pare, la madrastra i Marciana, acompanyats de les més altes personalitats de la Cort i del govern. Davant d'ells i damunt d'una taula hi havien
dues arquetes absolutament iguals.
El rei prengué dos discs, un verme 1 i Taltre blanc, i ensenyat-o als allí
presents, e s deposità respectivament en les arquetes de dreta i « squerra. Fet
això i després de recomanar un silenci absolut, donà ordre que Juvenci fos introduït a l'estança.
Aquest entrà amb el somrís als llavis. Convençut que la fortuna l'afavoriria, eslava tranquil i content. Saludà el n onarca, i aprop::nt-se a la taula,
allargà la rua. Abans, però, de dccidir-se, adreçà un ràpid esguard a l'estimada i un altre a Maiciana.
Seguidament rectificà un xic la direcció que el braç semblava voler emprendre, i amb ell indicà que escollia aquella arqueta que el rei tenia a la seva
esquerra. En l'interior d'ella aparegué ia flor blanca.
La reina i Marciana es retiraren tot seguit seilsa poder dissimular llur
enuig, i el rei respirà amb íorça, com si s'acabés de lliurar d'un gran pes que
l i oprimia el pit. •

*
Poc després, Aurèlia i Juvenci parlaven amorosament.
— Ja ha estat casual — digué ella — que hagis encertat l'arqueta que contenia el meu color!
— Oh, no ha estat pas la casualitat la que ha mogut el meu braç! — exclamà el jovencell. — E i mirarte, he iniciat un moviment de la meva mà cap a la
meva esquerra i t'he mirat: has esdevingut pàl·lida com una morta. He mirat
immediatament a Marciana, i he vist que els ulls l i reien. No he tingut més
que rectificar el moviment emprès, per assolir la meva felicitat.
XAVIER BONPILL

•fi

À

— Compassió per aquest pobre veli i una gràcia de caritat per al po^
bre ceguet.
— Te-iu bon home.

— Com es mira la moneda que l'hi he donat. Aquest és un trapella
que fa veure q^e és cec.

— Mestre! Això de dir que sou cec sense ésser-ho...
— A to, que j o no he dit que fos cec. Demano una caritat per al pobre
vell que sóc j o i per al pobre ceguet que és el gos.
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L nombre, cada dia creixent, d'aulomòbils i vehicles de tota mena i el
nombre més o menys proporcionat d"accldeiits i patacades que en resulta, ha posat a l'ordre del dia un problema que porta capficats els Batlles
i Autoritats similars de totes les grans urbs del m ó n .
Aquest problema, que no és altre que l'anomenat «Problema de la circulaciC rodada» preocupa els obligats a tenir-ne cura principalment p e r l a gran
dificultat d'harmonitzar-io amb la circulació que en podr.em dir caminada.
Perquè és clar, si tothom anés en cotxe la solució del conflicte consistiria
en evitar els embussos i les topades entro Vehicles, cosa relaiivament senzilla,
des del moment que els vehicles p::drien útililjzar les voreres dels carrers i les
andanes dels passe gs. I si tothom anés a peu el problema no existiria.
La dificultat resulta doncs del f-t que en totes les ciutats uns habitants
vagin a peu i altres en tramvia, autobús, auto sense bus, camió, etc, etc.; i la
gravetat del conflicte neix de Ja situació d'inferioritat en què es troben a l'hora
de les patacades, els primers en relació íimb els altres o sigui els que van a peu
respecte dels que van a cavall.
Totes les disposicions dictades fins avui dia i tots els assaigs fets per tal de
resoldre aquest paorós problema (?;iuirdies de la porra, circulació en sentit
únic en determinats carrers, velocit. ts limitades a un petit nombre de quilòmetres per hora, prohibició de res ar aturats en llocs determinats... etc), no han
donat cap resultat apreciable almenys pel que fa al nombre de ciutadans atropellats. Ja que aquest augmenta cada dia.
Cal doncs trobar amb urgúncia quelcom més pràctic i eficaç.
Per si les autoritats mun cipals de Ja nostra ciutat teneu a bé copiar-les
exposaré aqui les solucions adoptad s per VAlcai'de d'una capital de segon ordre
el nom de la qual no crec del cas donar a conèixer per allò tan sabut que el nom
no fa la cosa.
El batlle de què par-lo, èmul pel que es veu del meu amic Boi Tocat, convençut de que la major part ú-'atropellos són deguts a la diferència de velocitat
entre els automòbils i altres vehicles i entre tots eis vehicles i la gent que va a
peu i sobre tot entre el que atropella i l'atropellat, va creure que la solució del
problema que tractem aqui, havia de c rcar-se en la uniformitat de marxa i
amb aquesta convicció va fer posar per totes les cantonades uns rètols quo
deien:
«Homes, dones, cria'ures, aerop'a s, vehicles i animals marxe i iots a 12
quilòmetres per hora».
Després de l'ou d'en Colom no se sao que hi hagi res més senzill que la
solució adoptada per aquest batlle extraordinari.
Tothom ha de marxar a 12 qui òmetres per hora! ves si n'és de senzill.
Aquesta solució uhra fer impo-sible que ca) automòbil ni cap persona
passi per sobre de la que tingui al davant, té encara l'avantatge de constituir
nn avenç peldesenrotllament de Teducació física des del moment que obligaatots
els vianants a viure en perpetu cross-country ço que es tradueix en defin tiva
en una gran economia en ei vest r perquè és de creurà que davant la general
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obligació d'anar corrents peTs carrers tot el sant dia com si hom participés en
una cursa Jean Bouines proscr.uran els pantalons oxford, les americanes entaUades i sense entallar, e's chaquets, els colls i punys i el calçat de cuiro, substituint-se per unes senzil.es calces curics, una s imarrcta i nne.s espardenyes.
Ves per on s haurà resolt també el problema de la vida cara!
Altre avantutg·e d'aquest original s stema és el divertit que deu resultar.
Imagineu-vos sinó ei Passeig de Gràcia a l'hora de la gorncii i digueu-me
sinó fóra una cosa mai vista.
M a m à s pesai.t més de vuitanta quilos corrent i esbufegant darrera la nena
i el promès que farien tot el possib'e per bur ar les ordenances i portar la velocitat imposada a uns quants quilòmetres més per hora!
Respectables senyors cibil'ats de faibolista corrent a pas de peixater al
costat uuns de s altres i parlant d'afers i de pol tica amb la llengua fora com el
gos del Bei que rabió!
Dides i mainaderes carregades amb les criatures a coll i sense poder-se
aturar a fer la petar amb llurs paisaiws i paisanas.
No digueu que això no fóra més divertit que e! teatre o el cine.
Davant de tants i tante notables avantatges és de creure que el nostre
Ajuntament no dubtarà ni un minut, i implantarà a Barcelona el sistema de la
velocitat única.
I com que si tots correm igual tant valdrà anar a peu com en cotxe, aviat
es podran suprimir els tramvies i els taxis i aleshores sí que els accidents i
atrop^l s s'hauran acabat per sempre.
Ei, a no ésser que amb aquest sistema augmentin els accidents de cor o
d'ofec, que tot podria ésser.
PERE PEM

— Noi no et pots ag-uantar!
^ — No en tinc j o la culpa. Els dies de sol la terra diu que roda al seu voltant
més avui com no n'hi ha es veu que la terra no sap per quins mars navega.
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vcnir-hi?

Nineta bonica,^
nineta galana,
de cara encisera
Cí-m del maig* la flor,
gentil moreneta,
dels meus somnis fada,
em fessis l'almoina
d un poquet d'amor!

Floretes boscanes
allà els prats encensen,
quan l'alba puntegí
un pom ne f .rem.
Dol vell cirerer
que hi h i al peu de casa,
cistells de c reres,
totç dos collirem.

Tinc una c seta
allà a la muntanya,
una casa blanca
com borrall de neu,
serà el niu bellíssim
on farem estada,
si vols ser ma esposa,
si em vols dà el cor teu.

I després seurem,
en la verda prada,
i et diré de goges
llegendes que sé;
tu in'esco'taràs
tota amorosida,
i entre conte i conte
un petó et faré.

Que en són de xamosos
alia dait els dies!
que en són de serenes
les nits de l'istiu!
si cançons et plauen,
te'n dirà l'alosa,
i corrandes beKes,
rossinyol festiu.

Kineta bonica,
n'neta estimada,
gentil minyoneta
vols dir-me que si?
et plau la caseta,
una caseta blanca?
ciga m dolça aimia,
hi voldràs veni?
KOSA SACREST

ELIXIR GOMENOL
C L I M E N T
TOS,

C A T A R R O ,

II!
R B F R B D ATò

En aquest medicament està la salvació
dels que patim ASMA, GRIP, BRONQUITIS, ETC.
DB

VENDA B N TOTES
LES FARMÀCIES

EN

495

PATUFET

Hi ha res per adobar?
(Acabament)
N SIDRBT havia tombat la primera cantonada, més avall del passeig dn les
torres i encara l i semblava estar veient la cara ferotge de la cambrera
i aquell braç amenaçador que brandava amunt i avall com si anés dient:
— Ja veuràs, ja veuràs, si t'arreplego!
No era que la cambrera l i fes por a en Sidiet, sinó un altre sentiment de
més endins el que el dominava, en aquell moment. Da segur que aquella cambrera reganyosa espiaria a la mare dels seus amiguets que, malgrat la seva
prohibició, els havia trobat parlant amb ell i llavors els renyarien i potser els
castigarien.
Es cert que en Sidret no en tenia Ja culpa; però, en certa manera es considerava culpable.
Va interrompre el curs dels seus pensaments, per cridar de cara al carrer
per on acabava de tombar:
— H i h i res per adobar!.. Paelles, caceroles, gibrells, paraaaigües! Tot
s'adoba, tot s'adoba, per poc preeeu!
Diria que un rogall no l i deixava emetre la veu prou clara.
— Malviatge la cambrera, vella! — m u r m u r à .
Quan arribà a casa seva — bé cal dir-ne un nom o altre d'aquell cobertot
de fustes i liauna que s'havien fet dessota el pont de la riera — quan arribà a
casa seva, diem, carregat amb tots els estris foradats que havia arreplegat, i
amb un paraigüa esbetzat, a sot i l'aixella, el primer que va mostrar al seu
pare un cop s'hagué descarregat va ésser el rellotget del seu bon amic de la
torre.
— Es d'aquell noi que sempre em dóna bescuit amb nata — d;gué.
I el pare, brut, barbuü, espellifat, que hauria fet por a un home gran, agafà
el rellotget, amb un compte i una delicadesa a la qual no estaven gaire avesades les seves mans grofolludes, i el considi-rà intel·ligentment.
— Provaré amb soldadura groga — digué.
En Sidret anava a recomanar-li pressa, però no calgué. El seu pare, abans
que tota altra cosa es posà a soldar el ferret del rellotge. Després hi passà la
correigeta i ei donà tot satisfet al seu fill.
— L i dius que no cal que pagui res per l'adob i que ja pot enviar coses per
adobar que mai no pagarà res.
Això dit es posà a la feina grossa amb una satisfacció interior que'li donava lleugeresa les mans i un bon humor de .rebailar que l i donava goig.
El pare d'en Sidret hauria trobat dificultat per expressar el que seniia.
Sabia, però, que l'alegria amb quò el seu xicot explicava cada dia detalls de
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la seva amistat amb els nens rics deia torre, el satisfeia tant i complaïa en
tan.a de manera el seu amor pn pi de pare, que donar-li ccasió per demostrar
el seu agraïment era tant com fer l i ua favor.
L'endemà, en Sidret, amb el rellotget a la butxaca, embocà el passeig de
les terres, i llençà el seu crit acostumat:
— H i ha res per adobar... Paelles, ca^eroies...
Anà caminant a ycc a poc fins que arribà al davant de 'a ti rre. Mig amagat al darrera d'un arbre esperà una bona estona per v.ure si eis seus amiguets es deixaven veure.
L'estona passava i n i n g ú no es deixava veure. Una quietud do'ça, senyorivola, planava damunt deis xalets i llu s jardins. En la barana del m rador'ks
roses es badaven al batareü del sol, i les vainilles donaven lot l'aioma, desmaiades de calor.
En Sidret es començà a impacientar. La seva impaciència no era, però,
res que tingués que veure amb ell ni amb el fet d1ha\er d'estar esperant ailí
sense espei ança de veure sortir els seus amics. Fi que a ell tl preocupava i
l'impacientava era pensar que | otser en aquells mateixos moments els pares
del nen s'adonaren que no portava el re'lotge i l i en demanaven comptes.
Aquest pensament l i va ésser extremadament p nibie i va despertar en ell
un afany imperatiu de fer a mans del seu propietari el rellotget adobat que
portava a la butxaca.
D'un cop d'ull va veure que el més senz'll seria pujar per la paret del mirador, cosa fàcil relati vamen , i des de allí veuria si e s seus amiguets corrien
per cilgan altre lloc del jardí. En aquest cas, res no fóra tan fàcii com ler-los
adoaar de la seva presència i deixar ei rellotget en un lloc que ells poguessin
veure.
Mirà amunt i avall del passeig per tal d'assegurar-se que n i n g ü no e podia veure i d'una correguda es plantà
peu del mirador. A l cap d'un moment
ja passava la cama \ er Ja barana i sa.tava a dins del mirador. Llavors (s va
treure el rellotget de la butxacv i començà a mirar per entre els arbustos i els
arbres de jardí. Sentia els nens que jugaven però no e s veia. Un pas darr ra
de l'al;re. amagant-se per darrera de les vorades de xipr rs, arribà a un.indret
des d'on els pogu i veuiv. Abans, però do poder fer-els-hi cap senya', en Sidret
es sentí agafat pel clatel per una mà forta i (rael que 'oprimia sense pietat.
— Ja ei tenim el murriet! — cridà al mateix temps darrera seu una veu
d'home.
Més mort que viu, amb una fredor de gel en les venes, en Sidret es girà
com \a poder i va veure que l'home cuc l'agafava pel clatell ora el xofer. Al
seu costat, iittja com el mateix dimoni, la cambrera reganyosa semblava a
punt de rebentar de satisfacció.
— T he n ben atrapat aquesta vegada! — baladreja la dona,
I , amb una fruïc ó, que no provava res més que la seva dolenteria^ va córrer can a la casa a av sar els senyors.
— H i m agafat aquell «pillet» que sempre rondava p^r aquí. El xofer el té
agafat que no el deixarà anar pas.
Menirestant havia passat una escena que no pot pas deixar-se de contar.
Quan la cambrera els hagué deixat en Sidret provà d'arribar al C JV d'el
xofer, amb la vaga espera i ça que volgués escoltar-lo.
— Deixi'm anar — l i demanà. — Jo no he fet res. L i juro que no he fet res.
— A mi, amb històries dVquostes? Per què hc s sal at pel mirador, dunes?
Que et penses que no t'hem vistV Quan la minyona ha vi'-guí: a avisar-me, en-
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cara he tingut temps de veure com anaves avençant cap a la casa fent per manera que no et veiessin.
— L i asseguro que no era per fer cap mal — afirmà suplicant el pobre
Sidret.
— Que no era per fer cap mal? Que m'explicaràs a mi! No crec pr.s que fos
per venir a prendre el tol que has entrat.
La cambrera tornà fent de guia als senycrs. Darrera d'ells, a una certa
distància el nen i la nena s'anaven atansant amb una pena que només ells se
la sabien.
— Mirin que diu! —- els explicà el xofer. — Diu que no ha entrat per fer
res de mal.

m

i,

iiiài'J •

1

K j i t i t i n f VII i ; 1 : j i M i ' i

—

— Ja ho crec! — digué amb odiosa ironia la cambrera. — A mi m ho explicarà, jo q u i 1 he vist com s'enfilava i com s'anava ficant a dins de casa com
qui diu, pas a pas, com un lladregofc que és.
— Jo no SÓJ cap lladre! — protestà en Sidi'et, amb els ulls secs.
En aquell moment, el seny r s'avençà:
— Vc jam — digué conciliadcr. — Ko val a culpar sense saber el que ell
al·lega. A veure noi. Exp ica'fc. Per què has entrat aquí sense permís?
En fer-li aquesta pregunta, el senyor .Vg^fà pel braç per donar l i un to
més periuassiu.
E i aquell n.oment la cambrera es fixà que en Sidret tenia una mà c osa
que semb ava guardar alguna cosa a dins,
— Digui-li que obri ía mà, senyoret. Vejam què hi porta que ve g que no
la vol obrir.

498

E2St F A T U S E T

En Sldret es ya veure perdut. Esdevingué ] àl·lid; tremolós i visiblement
torbat.
— Obre la mà, vejam — 11 ordenà el senyor.
En Sidret obeí i una exclamació s'escapà de tots els llavis.
— El rellotge del nen! — exclamà la senyora, reconeixent-lo tot seguit.
L a mica de benevolença que la cara del senyor havia reflectit feia un moment, va desaparèixer de sobte.
En Sidret, val a dir-ho, t i n g u i ai cap de la llengüa i explicació que confendria totes les sospites i desfaria iota acusació, però va callar. Pogué més en
ell la por de comprometre el seu amiguet que no l'afany de fer ressortir la
seva innocència.
— Ara no diràs pas que no duies males intencions — l i retreguó el xofer.
— No en feia pocs de dies que rondava per aquí fent l'amic al nen per poder-li robar millor el rellotge — explicà, plena de malicia, la cambrera.
Llavors el senyor va dir al xofer:
— Vostè mateix porti aquest desgraciat a Talcaldia i expliqui el que acaba
de passar.
El xofer l'agafà pel braç i ja anava a emportar-se'l, quan es sentí allí a la
vora un crit seguit d'un plor d'infant.
Tots es van girar i van veure els dos germanets que s'atansaven; ell fent
senyals amb el braç com demanant que no se l'emportessin, i la nena plorant
a llàgrima vivai
— Pobretsl — exclamà la seva mamà, acollint-los — Més pena en tenen
ells, que el mateix xicot que tó la cu'pa de tot.
Ei nen es redreçà:
— No mamà! En Sidret no ha fet res. El rellotge li vaig donar jo ahir.
Tots es van quedar mirant-se'i sense creure'J.
i - Pobre fill meu! — exclamà la senyora. — Ho diu per salvar aquest noi.
— Això està molt bé, nen —- va dir l i el seu papà, commogut. — La teva
explicació no prova més s nó que t u tens molt bon cor, però amb el que t u
t'estimaves el teu rellotge, costa de creure que i'hagis regalat a un xicot qualsevol del carrer.
— Eegalat, no! — cuità a aclarir el nen. — Ni. l i vaig regalar, n i en Sidret
és qualsevol xicot del carrer. Ell Cns va lliurar un dia d'un gos gros que se'ns
volia tirar al damunt i per això ens l'estimem en Sidret.
— Però, no dius que no l i vares regalar el rellotge?
— No papà, no l i vaig regalar. Només vaig donar-l'hi perquè el seu pare
que fa d'adoba-coses me l'arreglés perquè s'havia trencat el ferret de la corretja.
— Això és veritat? — preguntà el senyor a en Sidret.
— I tan veritat que si mira el rellotge veurà com ós soldat de poc.
Ho van mirar i no hi havia lloc a dubte. Només la cambrera reganyosa no
es volia donar.
— Doncs per què s'ha deixat agafar així, sense explicar res d'això, i s'amagava el rellotge tant com podia? — preguntà.
En Sidret ho explicà molt fàcilment.
— Com que ei nen m'havia dit que sobretot no digués a ningú que se li
havia espatllat el rellotge perquè vostès no es disgustessin i no el castiguessin,
per això callava.
— I t'hauries deixat agafar i passar per lladre abans de comprometre —
l i preguntà el senyor, tot admirar.
— Es que jo l i vaig prometre que no ho diria.
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La cambrera encara hi tornà:
— No comprenc, doncs, per quò per portar el rellotge ha l agut d'entrar
saltant la paret del m rador.
En Sidret tambó en donà la raó.
— Hauria pogut esperar la casualitat de tornar a veure el nen, però l'exposava entretant a quò vostès s'adonessin que no duia la polsera.
— Vaja, no cal dubtar més — d clarà el senyor, tot agafant la mà d'en
Sidret i estrenyent-la-hi com si fos un h o m e . H a s donat mostres d'ésser un
íidel am c d d meu fill.
I tot seguit afegí, mirant-se la seva esposa:
— I com que m'agrada que els amics del meu fill vagin tan nets i endreçats com sigui possible, avui mateix aniré a veure el teu pare iparlarem
d'ell i de t u . On vius?
— A sota el pont de ia riera — respongué en Sidret molt seriosament.
— Però, el teu pare, on l é el taller?
— A sota el pont de la riera.
La decisió amb què en Sidret responia va fer esc'atar a riure tothom.
El nen i la nena, s'havien posat un a cada costat del xicot com si el volguéssiu emparar de les rialles dels altres.
— A soia el pont de la riera, treballa? — preguntà el senyor. — Està bé.
Allí l'aniré a veure per preguntar-li si no s'estimaria més treballar en una botiga en el punt més cèntric del poble.
— Si no en lé de botiga — rtsponguè ingènuament, en Sidret.
— Jo l'hi posaré, si eli vol — afirmà el senyor.
En Sidret se'l quedà mirant amb uns ulls tot estranys de noi que. no sap
si plorar o riure.
— Una botiga pel pare, pel meu i are? — li preguntà, amb la veu tremolosa.
— Si, Sidre ; pel teu pare com a premi del ben obrar del seu fill. 1 per tu,
ja ho veuràs com en farem un home de profit
Amb la sorpresa de tots, en Sidret esclatà a plorar.
— Sidret — l i deia elSnen, per aconsolar-lo. — Si no et renya pas el papà!
— Per què plores? — l i preguntava Ja senyora.
— Si no calles, em pensaré que no estàs content del que ofereixo fer per a
tu i el teu pare.
Llavors, en Sidret, alçà el cap, s'eixugà els ulls amb l'avantbraç i després d'ensumar dues vegades va obrir els llavis amb un ample somriure per
a dir:
— Ja té raó ja, la cairbrera reganyosa.
— Què dius? — l i va preguntar el senyor.
I ell, cridant més, repetí:
— D i c q ü e ja té raó, ja, la cambrera reganyosa qúe diu que sóc una bestiola estranya. Quan tots eren contra mi, que em moria de pena, no em podia
venir ni una llàgrima als u ls; i ara que estic a punt de rebentar de tanta alegria, no faria més que plorar.
JOSEP M.a FOLCH I TORBES
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Avui, dia 30 ha sortit la nova novel·la d'En Josep M.a Folch i Torres

ELS

TRES

GERMANS

D'ISABEL

Il·lustracions per Junceda. Coberta a 4 tintes, per Albert

Preu: UNA PESSETA en totes les llibreries i quioscs d© Catalunya.

Ha sortit el T E R C E R V O L U M de la col·lecció completa de

P À G I N E S

V I S C U D E S

c'en Josep M.a Folch i Torres, il·lustrades per en Junceda.

Preu: UNA PESSETA a tot arreu.

••*••••«•••••••4••••

«» ••••••4#*#«·»**«»·**»*«»***·

E l s dos

vianants
A Prudencí Derirana

Pels caminals de les colors incertes
passen dos vianants.
No es deixen mai, i en els matins i postes
es beseu com germans.
Te l'un en la mirada una llum blanca
la llum £el dia clar,
la llum, que ens és tothora bella i franca,
i dóna goig mirar.
Va tot vestit de blau, d'or i de grana
i el seu cabell és ros,
d'un ros que els camps tots verds s hi encomana
i ho fa tot ufanós.
Fa madurar els fruits amb sa mirada
si llambregueja foc,
si s'esllangueix... la terra es sent cansada
morint-se poc a poc,
Va l'altre, embolcallada amb negra vesta
i és negre el seu cabell
té en la mirada una Uuïsor fcresta,
de misteriós larell.
Sap la basarda de les hores brunes,
les hores de neguit,
que lluen rutil·lans milers d'engrunes
de llum, d .lt l'infinit.
Isap del cant dels grills i les cigales,
i el plor dels brolladors
dintre els jardins que dormen entre gales
de flors de tots colors.
•
• • • * . . • • •
Els he sobtat avui en la incertesa
del capvespre morent

501

B2S F à ï V F E l
conversaven ambdós dins la grandesa
clar-fosca del moment
— Adéu germana Nit que ja m'espera —
Ji ha dit donant-li la m à —
m'espera l'altra banda de la terra
que es vol enllumenà.
I dit això mig enrogit, el Dia
veient el jorn finit,
cap a ponent com empaitat fugia
donant lloc a la nit.
ÀNGEL PONS GUITART

— Per què no preneu part en aquestes curses a peu? potser gruanyaríeu al*
guna cosa.
—Diu que només donen una copa, i a mi el què em convé és menjar i no beure

Pomada

A5PÀIME

(UNTURES

AL PIT)

Medicament còmode d'aplicació fàcil i de resultats ràpids i positius, per curar Ja tos dels nens.
Combat Catarros, Angines, Laringitis, Bronqui*
tis. Pulmonies, Asma i totes les enfermetats de
ies vies respiratòries que són causa de los o Sufo~
cacióT que alivia al moment i cura radicalment.
AGENT EXCLUSIU: Fill de Josep Vidal i Ribes, S. en C ; Montcada, 21. Venda a O50
pesetes capsa. Casa Scgala, Rambla de -es Flors, 14 i a les principals farmàcies.
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S>A^rvH^OGOGRIF NUMÈRIC
1234567^
— Nom (Thome.
123.232
— Nom de dona.
128173
— Ofici.
45382
— Per pasar l'istiiL
3^42
— Animal.
123
— Per pendre b gades.
35
— Nota musica!.
5
T- Vocal.
JOSEP FUSTÉ

PATÜÏÏ1ST

AMBIDEXTRE
1234
4321

— Carrer de Barceiona.
—Extens o d'aig-ua.
R. FONTANILLAS

ROMBE
Consonant.
Contrari de noL
Nom d'home.
En el firmament.
Consonant.
CTTBIAS

PROVERBI
La vida encanta i la mort espanta.

Solucions a i'inserU en el número atiteridff
A la tarja: L a filla del Motiner.
A la cadena: Iso Oso'One Ene E s ,

ESPECTACLES

PER À

T E A T R E

A l logogrif: ParetsA l rombe: F-Pa!-Polli-Palmira-Llima-Ira A:

INFANTS EN EL

C A T A L À

(Novetats)

Dincció. JOAQUIM MONTERO
Dijous i diumenges, extraordinàries representacions de

L'ANELL
LA
i

E L

S E C R E 7

MERAVELLÓS

V E N T A F O C S
D E

LA

CAPSA

D'OR

Els més grans èxits d'en Josep M.a Folch i Torres.
Consulteu cartells i diaris.
Ptes.

En Patufet, Barcelona nn any.
ï'50
^
províncies
» .
: Virolet, Barcelona
12c50
nn any

En Patufet i Virolet, províncies
un any
13*—
Virolet, Barcelona un any . .
6'60
Virolet, províncies
^*—

GLOBEOL
Dóna forces per al ben viure.
Esgotament, Malalties nervioses, Neurastènia, A n è m i a ,

i|
Un mes de malaltia, treu un
any de vida.
M GLOBEOL
treu la
malaltia, augmentant les forces
de resistència,

MGU
f

dSP.

i
AIGUA

DE

COLÒNIA

S A N T

JOkDI

Pròp a com a locióper a pentinar-se,perfum fragant intens i 6.
Aroma exquisit, tirant-ne unes gotes a i'ai&ua de icntar-se,
DAMISEL·LES/ Usant-Ja au&mentare i la vostra din'inció.
DAMES i CAVALLERS! No en üobareu cap altra de mt'lor.
Pieu: Des de 2 ites. a 10, segons iair.any. Demai eu-la a totes les perfi mer es-. Dipòsit;
ttambla Catalunya, 61

V
À

TOfCSSOl"

Di'.l·lai'chiaí'ava
Pi'esidenl de rücademia
de'Medicinade Qoma =

m curai- a S.S.PÏUSX
de la GOTA iREUMA
que patia, amb
EL

E L M E S GRAN D150Ü

PRODUCTE

E L'ACID UR1C

ESPECÍFIC

EUMA

MAL DE PEDRA • GOTA • D'

ROriYONÓ .

ARTRITISME
DELS
ESTABLIMENTS

CHATELAIM
PARIS
PROVEÏDORS DEL

SACRI PALAZ2I APOSTOLICI.
Ç&ifcSun.

•'t&*xtl4L·. ^ o ò i M u t A 4 * tnulut··ULÍÍ Jf·MÚunuf.Ji·&Ct

JouiUbu àu <5S Ça&tU Qpoitoàci

VATICÀ
• i S"

Qifeof.

