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Sant Llàtzer i el gàngster de Miami                        (Anècdotes i Fets XIII )  
 
Contava el senyor Pep Oliveras, director gerent de Vayreda Bassols Casabó i CIA S.L., 
també anomenada L’Art Cristià –empresa fundada el 1880–, sens dubte el taller d’imatges 
religioses més important d’Olot, que en certa ocasió varen tenir la visita d’un senyor de 
Miami per fer-los-hi una comanda. El nou client volia vuit imatges de sant Llàtzer de metro 
vuitanta centímetres d’alt, i en preguntar-li perquè volia tantes imatges iguals, va contestar 
que les volia perquè el protegissin. Va col·locar les imatges a l’escala de casa seva, 
quatre a cada costat. El que no se sabia era si les volia com a protecció material, o sigui 
contra les bales, o esperava que la protecció li vingués des del cel per part de sant 
Llàtzer. El cas és que l’endemà d’haver col·locat les imatges a cada costat de l’escala de 
casa seva, el varen aclivellar de bales.  
 
Els tallers de sants o d’imatges religioses tenen unes nomenclatura molt xocant, d’un Crist 
a la creu, però sense la creu, o sigui quan està en procés de fabricació, en diuen: “Un 
Banderilleru”, fent referència als toreros amb els braços estesos quan claven les 
banderilles al toro en les curses de braus. 
 
Un barber interessant                                                            (Anècdotes i Fets XIV )  
 
A l’amo d’una barberia amb molta clientela, li varen preguntar com ho feia per tenir tanta 
gent i ell va contestar: Quan tinc el client assegut a la cadira, li pregunto: 
- Vol silenci o conversa? Si vol silenci no li dic res, i, si vol conversa li pregunto: 
- Controvèrsia o per la banda? 
Si diu controvèrsia, li porto la contraria en tot el que diu. Si diu per la banda estic d’acord 
en tot el que diu. 
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