
L’any en què que va morir un escriptor i pintor barceloní, figura 
cabdal de la tertúlia dels Quatre Gats i autor d’una novel·la de la qual 
va fer una versió escènica en cinc actes, es va produir un fet històric 
transcendental. Va ser el mateix any que es va començar a publicar 
un setmanari, inspirat en Le Canard Enchaîné i on hi va escriure uns 
versos satírics molt personals un cèlebre novel·lista que va intervenir 
en la realització d’algunes de les revistes musicals més famoses d’una 
popular avinguda que va rebre el seu nom de l’astrònom Josep Comas 
i Solà, i que un poeta, de qui enguany es commemora el centenari del 
seu naixement, va treure a la llum l’obra El doctor Rip. Aquest fet històric 
transcendental va succeir en el balcó d’un edifici, la façana principal 
del qual és obra de l’arquitecte Pere Blai, el mateix dia i mes que se 
celebra la festivitat del patró dels mariners i els navegants arreu 
d’Europa, dia i mes en què va néixer un important historiador, autor 
de la biografia d’un dels personatges històrics que van participar en 
aquest fet juntament amb un polític nascut al municipi on es troba el 
cim del Pi Torrat el mateix any que l’empresari Louis Moritz va adquirir 
una fàbrica cervesera al portal de Santa Madrona (Barcelona).
 

De quin fet és tracta  
i en quina data es va produir? ?



SOLUCIÓ:

L’any [1931] en què que va morir un escriptor i pintor barceloní [Santiago 
Rusiñol], figura cabdal de la tertúlia dels Quatre Gats i autor d’una novel·la de la 
qual va fer una versió escènica en cinc actes [L’auca del senyor Esteve], es va 
produir un fet històric transcendental. Va ser el mateix any que es va començar 
a publicar un setmanari [El Be Negre], inspirat en Le Canard Enchaîné i on hi 
va escriure uns versos satírics molt personals un cèlebre novel·lista [Josep 
Maria de Sagarra] que va intervenir en la realització d’algunes de les revistes 
musicals més famoses d’una popular avinguda [El Paral·lel] que va rebre el 
seu nom de l’astrònom Josep Comas i Solà, i que un poeta [Salvador Espriu], 
de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement, va treure a 
la llum l’obra El doctor Rip. Aquest fet històric transcendental va succeir en 
el balcó d’un edifici [palau de la Generalitat], la façana principal del qual és 
obra de l’arquitecte Pere Blai, el mateix dia i mes [14 d’abril] que se celebra la 
festivitat del patró dels mariners i els navegants arreu d’Europa [sant Elm], 
dia i mes en què va néixer un important historiador [Josep Benet i Morell], 
autor de la biografia d’un dels personatges històrics que van participar 
en aquest fet [Manuel Carrasco i Formiguera] juntament amb un polític 
[Francesc Macià] nascut al municipi on es troba el cim del Pi Torrat [Vilanova 
i la Geltrú] el mateix any [1859] que l’empresari Louis Moritz va adquirir una 
fàbrica cervesera al portal de Santa Madrona (Barcelona).

De quin fet és tracta  
i en quina data es va produir?

La proclamació de la República Catalana  
el 14 d’abril de 1931 ?


