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La fi de l'avi Quilet 
Són les !'is de la tarda, Fa poca esto' 

na, ljuc Ics barques p('sljucrt'.~, his!-mles 
les \'eleo.; i en llarga ¡ t\e .. ·nta proce!-só, 
han sOlcat, joguincrl's, Ics ni¡':lleo.; hlau
\·enles de la pt:lita i en ("('l'dada badia, 
i s'han allunyat, mar enl!:'l, brandant 
calmosament ses bonics, harrnernml.:lll 
poli¡Jes i que s'ahriIJnntt'n dt.' ¡'c;.cumn 
blanca que, com rierol ue pinta, deixl'n a 

~.~~ f.:~1 ~~~r1~zSól~~~~r:i~, imd:~:~L~:~~;~ 
quen, entremaliats, en la tela hI anca dc 
ses \'eles llatines, els diminuts hotalions, 
teixin monMon(!s corrandc!'i, que !'icmblcn 
una lletania, 

La tarda és ~rho, xafogo!'io: wrda 
d'ng-os{. El sol, com solitari ,,¡anant, 
afadignt de la ruta, camina apressaJa
ment cap a la [1ostn, per ndofar·se rera 
els cimalls cantelluts de l'alta i llunyana 
!-;erra i escampa rius de (O(' pels l'orTiols 
que serpentegen I;à i enlli) de la mun
tanya, mentres el n~ntitjol dcll'apvesprc, 
entMurant-se per Ja prnda fa mQure "0-

~~b~~~~~~~~~ ~~~n~~:~1~~~lfl~~~~c5e d:~ 
fre')qucs be')ades. Una capa A"riscnca de 
calitja es ya extenent, poc a poquet, pel 

firmament i uns nu,'ols mal carats que es 
ut:!-tricn i e~ refant n cada moment, com 
mainada yuc jut..:a n la cuit fo!'ca, s'enda· 
,,'jnen aJ\[! al lluny car a Ilc\"[II\1. 

dotTt~~~,,~!a~uc~~~~nd~~I~l:~~~ I~~ hl~~~~~~: 
\"clll.::-. que, l'ansades de breA"ar I1mh Ics 
(empeste .. , rcpo~cn de la fndiJ.:'a de molt~ 
anys, i n llur dm'anl, Ja fam.l!'iill t'\'oca 
le!'i gtÇ ... les hcriJÏ4UC!'i de n~l1s llors marin.!> 
que Jn lIorml.:n d ... 1\0 eIL'rn, .\ra l·alla 
j,)rn, l·(,nlemplcn amh recanl,:a cnm ::o'en
dinsen en la mar, .l!'cntib ¡ ardidcs, !-es 
g-crmfll1l's mcs jO\'es, continuadores de 
l'història llur. 

Una munió dc hailets, salten i es re· 
\"oil.'¡lICIl per la sorra roent de la plntjn, en 
nqut.-lIa hora !'io!itúrill, i trenquen amb sos 
crits i scs rialles infantines, la quietut del 
jnrn morent. Els "'eus jocs omplen 1'1Im
hil.:n! d'una joia indefinida i allunvcn ci 
neJ.:'uit quc pf)rta la fosca de la nit, que, 
po~a un l1um l·om un somriure en la faç 
dels l·a. .. al ... \'orers que hns nrn sil('ndo ... os, 
romanien l'ella-jun[s, en tan quee! ... t'rt:nl 
'·0 rdrl'~l·ant la t<:rra, po,..ant en l'alb grü 
dI! ... orra, una gota d'aigua. 

En apagar-sc l'última claror del dia, 



comencen a volar, lentes i tristoies, unes 
sonores batal1ades que, escapant-sc per 
tots els indrets de la vila, fan extremir 
els cors_ Branden a morts Ics veHes carn" 
panes del cloquer i les comares neguito
ses, surten al llindar, pre~untant-sc unes 

~nal~~~s:qU~~~~~~~ ~~~~I¡;~~lis~:t~~dt~: 
s'ou el tt:tric xisclar de la xibeca. 

Poc s'ho podia pen<:ur, el vell Quilet 
que tan plàcidament s'apu",'uCs la seva 
vida, car ell no comprenia la mort, sinó 
lluitant a braç amh les one:-; allà en la 
mar gran, com eU l'anomenava, i mai es" 
tirat al llit, a racer de tots el ,-cnts, i enll-c 
la blancor d'uns llençols amb aromes de 
bugada. El veH Quilet, com bon nave-

f~~ 'i~\C;/;;, el~~ ~~~~"\~~~:d~~:~~ó~~,~~i~~ 
rera, que coneguè en un de sos viatg-es a 
l'Amèrica del Sud, la qual li pronosticA 
una mort heròica, lluitant amb monstres. 
Pcr això, sentia una mena de vergonya 
de fcr aquella mort, tan poc pariona amb 
la !:>eva manera d'ésser; i al sentir la mort 
com el prenia, començà amb els dits ('l'is" 
pats, d'esparracar el llençol, l1ençanl els 
traços en diversos indrels de la cambra; 
i quan sos ulls s'entel'laren, privant-la de 
la claror, passaren per sa ment, en si1en 
ciosa processó, el record de mil i una 
aventures_ A ,'oltes, ja en l'agonia, sos 
llavis s'entreobrien una mica, per deixar 
p~s a un lleu somriure, que era el record 
d'una aventura, a \'olteSi, aixl mateix, al 
fer memòria d'un perillós contrt\tcmpSi, 
les dents sc li cla\'a\'en en les l'arns amo
ratades, fcnt-Ii brollar qualque gota de 
sang. 

Llargues estones lluità el "ell llop 
contra aquell enemic misteriós que, quic
tamenl, ana\"a seg-antli Ics forces: mes 
aqut'lIa lluita desigual, no era pas la que 
ell desitjmTa. Enclotat al llit; ell\'olcallat 
amb aquelles robes que el priva\'en de 
moure's lliurament, com enyorava les co
bertes d'aquelles naus ,'clercs, quan, es
bandides per un furient cop de mar, que
daven netes de tOt entrebanc. AlIll hau 
ria \'olgut trobar'se, cara a mm amb 

aquell fantasma geganH, que l'apr~sa,-a 
amb tenalles de ft.rro, per probar-¡¡ cI que 
pot un ,'ell llop de mar com ell, que, nas
cut enlre lel:> ones; colrada sa pell pel sol; 
sense altn:s amors i ¡]alers queJ.!,Tonxar-se 
en Ics nils serencs ¡]e lluna clara, perdut 
en Ics immensitats de la mar, a bord 
d'una nau velera, te cI tremp de. ferro i 
l'ànima cuiraçada per resbtir totes Ics 
cmhramddcs. 

Poc fi poquet, després de dolentes al
ternati,'es que posaren a prova la re . ..;is
tència del seu Cili-lleter enèrgic, s'anà es
golant l'últ ima espurna de vida d'aquell 
cós rebel i al escapar,se-li el darrer alè 
de la boca, va acompanyar-lo d'una ma
ledicció, llençada contra el dcstf ~uc, im
placable, s'havia complagut en ndil.:ulit
zar·lo en l'hora su,prema deIa mort. 

¡\.ixls finia, en aquell cap,-estrc d'a
gost, xafogós i malencònic, el "cll Quilet, 

~~~~g~~t le~')o~~~~~~~r ,,~g~~í\~~~i~~i~~, "~~ 
\lesa, que ho eren totes les hores del sant 
dia, parla\'ll constantment de belles sire
nes que aparei:den, surant en la superficie 
de la mar I seguim la ruta del!:> l'elers, per 

~~I~~~~"~e~li il~~i?g~~0~~;~n3:~bò~k~; I~~~~~ 
Im-a d'illes ideals on hi ha hellfssims pa
laus, que guardaven tr<:sors cxplèndlts; 
illes que ell ha,·ia l'isitat quiscuna ,'olta 
en ses lIarA'ue!'> correries, i parlava, par
la\'a, sempre fantasiejant; brodant amb 
els més bells, ropntgcs, Ics se,-es anècdo
tes i contalles, 

I mori, precisament. en aquella tanla 
-.;omnolenta, en la qual, natura encantada, 
scmblava ha\'er'se vestit de festa, ('al' 
prenien un bell caient totcs Ics coses: era 
mes rogenca la daror del sol al pondrc's 
en In serralada; eren m6 fresquí\'ols els 
hesos del ,'cntitjol, quan, haixanl de mar 
enfora portava fi Iu prada la salutació tic 

g~:,~ouse:;~~;~;u~~~~ 4n~~~ ~~f~~~l~~~S~~~ 
endins, i eren molt més melodioses Ics co
rrandes que deien ](0:-; oncs, al njas~nr'sel 
,·olupll1o:-;cs, pel sorral. 

Aques' número ha p a ssat per la cen s ura militar 



Cinc sonets 

L 'hora bella ts tJrrlbtJda 
l' harIJ bella de " .. mort 
d 'aqut:Jt d'li I .. vt:JprtJda 
t:.fpcrlJ 41mb ,u,hel mon cor. 
Llt doniJ per ml (;sll""ull. 
ja m ' hit dit <1mb tremolor 
f/ ' hortl bell. t s .rrlb4da, 
l'horlJ lH:lla de " IUnOr_1> 
E./s JCU", ulls eren C"CCSOJ 
I el .lculoc men ....... btJOJ 
"IIJJt:u.tlla"¡'C(Jrmt:sl"J_. 
Y cu Ja ~u crnot:lOfu.d" 

JQ h' n:nJla , .. lo,,"dtJ 
d 'un bell e.", de KrtJjf~rJ. 

11 

Jo ci ",lral1'" llu no em vt:kJI 

Jo el mlTilv" embadalit, 
Jo ci ml,."",. , I fiO l'ho c rt:lcI, 
.mb ulb d '.lnor In/l"II. 
Jo ci vo". I tu Ic ' n re/CI, 
Jo ct volld dmb grotn rlcgullJ 
Jo ci l'alin I tu et dellde/el 
de 10110 que I,.vlel dit, . 
Tot 1'.mol' qucJo !Ienl/. 
qUiJn I. dou. prt:uelllld 
dmb d/dny d/",1'C del pU, 
eJ modd I no el morld 
pcrqu~ md' nlnvll l 'd/ml. 
pol dOll.1' d elel'n oblll. 

III 

En Id Cd". enr/o/ddlJ 
hc IIOldl un grIJn dnhe/¡ 
en Id Cdrd erldollld. 
hi he vIII un trof- de cel. 
L ' he vbl dlnl1'C 'd m/rddd 
1'Cllplelldent c om un ellt:l, 
Ull CJlt:I dc llum dduriJd. 
COln Ulld go/d de mel. 
HI ha ell Id boc. elern ,omrlllrt: 
on " dnht:l he vl,1 florl/, 
un anht:l qlle la 1'Cvlu1'C 
I m 'omplenll de IIevul/l 
prnu cm diu ellcu lomrlu1'C 
que , 'd",or l'hiJ bcnled/. 

IV 

L ' he Irobadd lollenl vIa 
peb cdml", Inconcgutl, 
que J. pelJII 11mb I~ deliri. 
dmb ,. olor de XII vIrin III. 
.JoII m/rdr ~I .Iegrlil 
qlliln eb dn/m.J .sóll venf-u/.J' 
~.I 'dmor qui en'/a de fluid 
pelJ Cdmln.J de.conegn/.J. 
B.J t:I flolg. 'd merdveJld 
dt:l ca".1 mt.J d%r61, 
qui "O.J/re ~uer d/ropeUd 
./u!,.1 el nOltn: CO.J, 
.Jlld "Id itl/uIITal d'elld, 
com un w:1I de~ Jl:dcnbw. 

La c .. nt=6 mts Ituplr.da 
I tJnlb un nits l'Iu $enllmenl 
ts , '.mor qui /'htJ dlcitJdil 
(ol morlnl d 'enyortJmen/. 
El pldtQ' d 'unit t:nilmortJd,. 
que udo/itRI :fC' " cndd el vt:tlt, 
tJ clI"~d Knst: lonadtJ¡ 
ts un C{J1,lld de furmc"l. 
lA c"n~6 que "'ngll Cd"l .. 
ts ItJ mts bclla cançó. 
CtJn/cu amb l'CU ""°911111(1 
aquesl canl que t.s canl d 'enyor J 
iJquesf m.1 que fit" cJjHlnf. 
" 'h" SIVIIII ' /nJplrfJdor. 

NOI DELS .fONET.f 
I 
J 



(Conlimmció) 

Aquell silenci p.!!or6s que esdeveni.!! dur.!!", l'arrenc.!iria d'aquella gentota I-excl.!im.!iv.!i en 

les pauses que ell feia, degil de la seva veu for- J.!in boten' de despit. 

'li y rogallosn, el senlia ell com una IIrmonia Des d·allavOTS. aquell clOI ensopi!, 8'anim~ 

que li enrobus1ia l'esperit. fenl-Io créixer alt, ben fcrotgemenl. Els odis se generalitzaren i en Jan 

llit, per dessobre dels a\lres labernaris que ni al CliP de Iol hi fei.!! lanl com podia. 

gosaven 11 mirar-l'n~·J. - Que vingui nro en Jnclls 11 dir-me si soc 

Fins aquell respecle a el senyor Rector que covard ... ! 

mai hllvia Ironlollal, s'enrunà 101 de sobte. I en Ni un home s'alrevf d'ençà d'lIl1nvors a ¡mar a 

son lloc sentf IIlçllr-!IC dintre seu un odi miseriós misslI. El que hi lloava era un enemic que li feia 

envers aquell vellet bondadós. d'ulls dolços I la lleI. Els que tenien prou poder privaven li la 
pobrics. dOlli! d·anar-hi. 

Se sentill humilia!. en Jan, qUlln pensavn amb Les roncúniu hllblen porlal la desavlnenç.!! 

In fugida, amb el raple del seu nil, i IOla III en el caliu de les calles, JII no era nou en tota 

bondnt que hllvlll cregui IIbans 11 el !!ienyor Rec- Lli Clotada !!icnt!r l'aflrmacló de en Jan. de que 

Ior. li semblll\'a.!!ra trll'idoria hipòcril ...... Oh, sl Déu no exislill .. 

no hllgub ulllt COM de covard empendre-se-Ies - Com havill d'existir I I sl hi er.!! , elJs, els 

amb un vell!.!!n velll sOlerrlllS en IIquells fonll de muntanyes no le-

- Però, deixeu venir lïstiu i que el noi lornl. nien cnp deure de creure-hi.- Que els havln 

que us ben juro que no !ortlllrll pns 11 ciutll l t - donat Diu? No tenien d'1Ifanyllr-IIe les cllixalll-

t-Ies, vingué lïstiu i el noi no lorna. La Cis- des sense ni arribar.!! gu.!!ny.!!r-Ies? No er.!! 

CII hi veia de lluny i s'esl irnllva mb sacrificar el co~a ben clllra, que lotll els estlldllnls de Lli 

goig d'lIbraçnr 111 seu Llurs. que presenc:lnr les CIOllldll eren abllndonats. oblidats de 101 hom, 

escenes que haurien vingUI si el noi hagub lor- fins desconeguis pels nllres homes de III lerra? 

nal. Aids Ili jugllda erll perdudll. puix en Lluls No els hltvien parlat IIlguna vOItIl, com si fos 

no 10rnllr!1I a Lli Clolada en molts IInys, un eco lIunyll, de que 11111. lluny, moll lluny, hi 

En Jan se rosegavll els punys de rbbill.- On hllvia 111 grlln ciulat on lothom vivia, on lolhom 

deu bser, li ciUtlll? - Ell no s'havia mili mogUI menJavlI sense caldre'lll·hi alupir-se damunt la 

d'aquell clol selvalJe I no sabia ni per on s'hi malerdlllerra? Que hi creguessin els de clullll 

nnllVlIll ciutat, ni, en cas de saber-ho. lenia els 11mb Déu, que els del clot selvlll~e no en lenien 

diners meneslers per anllr-hi. pas I 

Jo I¡nllués els qUllrtos, coi i recoi I Com Aquella fondlllada ensopida esdevlnllut la 



gOla de l'infern. No hi h/lvla ru ~egur enlloc. lad!! I els casorl~ e~cas~eges~ln I els bateigs 

perquè el~ més aVllnçtlls Irobllven de fora llei el passesin alt!!. nns III punl de que el poble per~ 

Ireballar ... i bé clIlIlI menjar. dia, perdill, quedanl-se mb morI encara de el 

I aixfs, III misèria a'enamora encara més de que era sense arremallldea de fesl!! I amb un 

La Clotadll. I com més anava. el m!!IUlllr ¡ la conlingenl migrat de vells xacrosos i mal avin~ 

duesperllciÓ creixien més i més, IImenassant-ho iU!s amb llurs xacres. doncs els poca que ea 

101 amb aes gr!!pes ferolgu. veln les orelles I un xic de joven!ul Cugien a III~ 

Ires aires. 

El visalge desconsolador dels conreus i lea 

felea que es con laven d'aquella ienl del diable; 

Ú!ldria haver viscut entre aquella maledicció aquell pilot de CAses que talaven al caure. sense 

d'homes per a creure el que eadevinQ'ué en La una ma pletoaa q\le les arrallgb; aquell troç 

Clolilda. El vell Reclors'hl as~ecava, i ucrui~ d'humanilal revellida. sense poder descans!!r-se 

xlnl-se'n no es movln de la uglé~ia deserla, en les forces del Jovenl perqu~ no n'hi havia, ni 

Implorant misericòrdia per aquells esgarria/s. pOQ'uer omplir-se l'esperit d'alegries i esperan-

Caldria sllber ben so~pesar el que volen dir ces perquè tampoc hi havia mllinlldil que és 

les Ideu enceses encMlades als cervells Igno- llavor beneïda, Ceren fama a La CIo/ada de po

rants: caldria hll\'er loca l Iii misèria I haver ble embrulxllt i venut II I diable. 

viacol enlre desespera/s per a capir la /errible Jo~ep ~1. fOLCH I TORRES 

slgniflc/lnça de que els anys passes]n en La CIo- (ConlínuiJril.) 

1I111.1r.(k)l\8 d'en Jlln(fdll 



T 

I: 

1.1 

Or d'autumne 

Migdia riu i cRlltn. Petites lluvolades 

esguarden tafaneres per sobre el Pirineu. 

Les serres que elis circumden, del rostre són Dlorndcs: 

de bron::-e i pInta antiga clel pit [¡ns baix nI peu. 

Al bosc, verdulIls i merles lIocn In portentosa 

beutat cie l'hora, i unes ove ll es, tendrament, 

els seu" lillets amoixeu, magnífica, joiosa 

florida cIe nadales. Octubre mort rient. 

Sotn Ull 11mbient de glòria l'antic casal s'arbora . 

A }' ern els galls pregonen llur goig enorgullits; 

somiquen ran In cleda Jos veJcllets ; In llora 

lli va i pcr consolar-los els C!ÓII:l n llepà els dits. 

Ell el recer de ('Ilocta, fa mitja In padrina; 

ben bé a In seva vora van a jugar els nins; 

na cal pas que ens el elign. bé prou se li clIJevjnn, 

el pler illcompnrnble que gronxt\ en el seu dins. 

'------- ---------



1-:""0 .... bl., '.J •• ; .. l •• ~ .... , 
li plau d'ells rebre moixes; llur pió el cor li commou; 

)j pbu besar llurs galtes de poma j de cirera! 

Li pla 11 l'olor del lliri i el fulgurar (Iel rou! 

Enllà de In soleia, l'hereu sembra; liguell 

cl1cisllclora, rica J'UIl aire J'antigor ... 

Mireu-se'] : es mou sempre rítmicament, s'aturn 

1111 poc tl. cadn passa; llavors Ull dcsmni d'or 

In seva destra branda, desmai dc llum rossenca 

que CII caure riu i dringa com lleu ruixat (l'obril. 

Oh Jn llevor sngrnJa! La terra amorosellCll 

acull CII .ses cntr:wycs l'oferiment gentil. 

La vall /11n omplenat d'ombres; del si de In tenebra 

s'nlça ulla boir:\. flonja que sembla de cotó. 

L'oreig ve de J'ub:lga portt\nt frescors tic gebra. 

Pro, entorn del mas, cncara la joia vibra CII llor. 

Als cims i ni piti. no hi mimvn 1:\ belin esplendicle.m ; 

In pau 11i senyoreja solemne, triomfant. 

Verdums i merles juguen pel cel bll1u de turgneSl1. 

TellJroi el ",ol escampa fulgències de briU.1I1t. 

Pe« VERDAGUER, Pv,e. 



F e nt 

Amb el cor ple d'esperança 

vaig fent via camr enI/à, 

so/s un goig em don puixança, 

i és un goig que cerco en va. 

En ma rula soli/ària 

vaig fen! via se/Jse nord, 

ningú escolta ma pregària 

ni res fa ba/re el meu cor. 

Vaig trobar una donzella 

en un revolI del carni, 

de r amar la meravella 

sa mirada em féu ven; I 

V1a 

Va negar-me raigua clara 

duent l'àmfora a la mà, 

va marxar enrojolada 

i el seu esguard acalà. 

Vaig seguir la meva via 

abrusat de sed el cor, 

ene que un rec Que decorria 

murmurava temptador. 

Vaig fent via. vaig fenl via 

amb l'anhel e/a vat al front 

de trobar qualsevol dia 

d'aigua pura rica font. 

Juli MAS I ¡¿ABATS 

DIMECRES, DIA 24 
Sortirà el NÚMERO DE NADAL 

DE 

JOVENTUT CATALANA 
El m é s bell present que es tarà a Catalunya 

FORMOSA PRESENTACIÓ 
TEXT VARIAT I SELECTlsslM 

TIRATGE EXTRAORDINARI 
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~h1sic COP1po~ilOr d'una noble i l,i.." rorularilal. 
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Nota de coloC' 
Vora el pedrú del safarclx 
Mariona renta la bugada; 
el serrell mou-li el dolç oreig 
i ella li riu fofa escollada. 

Pulcre clenxat, esguard summís, 
galant d 'esliu prou s'aventura 
cap a la mel d'aquell pedrís 
on el braç nú d'ella/ulgura. 

Mariona abaixa els ulb, talment 
com una noia de novel' la, 
i cofoi ell, que el triomf pressent, 
diu-li en un lo que els mots cmmel-Ia: 

- Bella minyona del braç nú, 
els ulls no cloguis ruborosa, 
que el teu mirar la joia duu 
d'aquesta farda calorosa. 

I ella. rient, el picador 
alça, mateix que una hcrofna, 

i al cop que d6na al rentador 

s'aixeca un núvol dc polsina, 

que en mil esquitx!, allí es desfà 
ruixant la pulcra vestidura 
d'aquell galant, que ha vist tomà 

cnpo15im d'aigua sa aventura. 

Josep /'1. FOLCH I TORRES 
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Qui lindn\ la go"",,dia d'o~,nr-"~ ni no,ere crileri ~pdirnn de l'l1Ini~tRt d'nque!ita, mcr:t\"elln d'una 
al ", .. ,cooyalar que la Nud.oteltfonin t .. fa~lible m_a~lC~ra redproca. Io(e~ de dlver'lon .. dem¡:rnnl" ni 
ni m.ll"ran.lent mé_ pur de nn .. ,ra !lodell\l! XlnK:ü, \"In' corromput'. _ L'ànC'Or1\ sah-adorn <erA la I{n-

lA Rndlotelefonln omplenn e,l hmd (jue ("Ilda...::ú diolelefonHl, que, Jt:' e<idt\"Lnjn1dn popular, enjoiam 
I~oh.'l."n mancar als seu' rl:l1~ quoudian" I per Iotes le~ IInr" d(' (RUl ILlny'" Allu ... l)f~ el, no .. lre5 

~~~~/i~e~~:~II;r~I~;¡~~m dedinlr-li lot el no~tre :!~~'n~~ :ld;:rnf~~:~:~~~: j~é~t~n~'!~!!:, \i,~nl'td~ 
IInt~~~bn ~~e~~~~;~ ~n~nio"l~~~fÒnï~niiï::~:)~i~~~~~~:~ ~~~ll~Fnib~ne ~~;fi~~~i! :~~~:~nrmre~:~~ort noMrR, 
;:~1~~±?é!~1~~~~il~¡0~~~di,;:~èyn~~.Ii ';~~!;;:~c:~n~~SI; ~~ Baldomer RIBAS BAXl l~LL') 
~n~~~~:~:2~~ A~3~~~:e~~~!~E,:~~~once r ,s que vudlrit 

~ r~~~~:ll~~ ~r~au:~~c~::! ~tIt.~~~:E~~ 
~Ilu.\oical~, lan dars i e~cn¡enh, 
1 un ¡:rapnt de mot iu~ m¡<~ que 
no l'Odrem refusar conte3lar a 
la brevell\t m¡<~ p.1lemalment 

:~~:~Oa~'bi, i~~~:~ii~e ~~t:d~~ 
meni, el~ nOSl rC!l filieu arri"'" 
r:'n a prodigar lan amor I tnnta 
"lmpnllR" aquesta mera ve lin 

~~~a~~'1l1~e§sr:én!l ~~~ld:lIe~~e:~: 
~¡~! ~~~~~:~ :O~fS all~~roJi; 
nnem al camp ells voldran com 

~=;r~~nln i;;:fe~~~~\~ I:~itr~~ 
¡ogume«, i el~ encllntRrà mt' 
un con,'ert de rodio en.rlena 
~atuT1l1e a qlle no pa. 'l,u,~,un, 
JocI.genufnllmenl ~r mfant. 

Segonnment 1'adolesctncia 
del~ nostres fills la "e\lrem com' 
f'Orta r·~e mttgn[ficament. Com? 
Amb l'encb de la radio. Els 
nostres fiUs, petits homenets, 



(1"01. Il.\NZEN) 

N a 
M erc è 

Ab ella 

A MB el traspfts de la mes vella actriu 
de teatre catnl;), perd la nostra es~e

na un dels últims llaços que l'umen 

s~f:I:1 ~1;ii~~~~\~%;o~:~g~~ioJ'E~ell~~f¡~~ 
Codina, <.l'En Ramon i Vi <.laics i d'bn 
Pitarra_ 

L'història del tea lre calal;) ha pas
sat per intén-nls i allernatives ben cu
rioses_ 

La mon d'aquesta actriu representa !a 
fi d'aquella època en que el nostre públl~ 
s'imeressa\-u d'una manera vivíssima I 

seguia pas a pas els triomfs dels nostres 
autors, que no eren tall bons literats, 
posseïen la cultura, ni sabien tantes re
ceptes com els d'ara; que escrivien d'una 
manera vulgar i xabacana les més de les 
\'egades, però que arri va ven al cor del 
poble perqué tenien allò que en teatre no 
s'adquireix ni es compra que és el tem
perament i la \-ocació_ 

~'ercè Abella havia menat una vida 
activa i agitada, des de la tendre edat de 

~erfeanJ~s ~~~~~ei f~~~~~~i~~efa a l~¿~~~l~;t 
a exercÍ!- la professiò d'actriu, guan
yam-s'hi In vida, actuant primcrnment ell 
teat res de suburbi i barriada i més tard en 
poblacions fornnes, fins assoli!- treballa r 
a Romea, la C~lsa pairal per excel- Iència 
del teat re català, on amb èxit tan sorollòs 
i merescut interpretà les més belles crea
cions g uimeran ianes, i totes h:s dels altreS 
autors que han quedat ja definitivament 
de repertori. 

La mort de l'il-Iustre actriu, ha esde
,-ingut després que, feia ja \-int anys,s'ha
via ret irat de la vida de l'art. 

j \l recol-d dels seus triomfs seg'uf el 
començ d1una lluita penosa pel viure 
diari. 

.\lalalta com e!:tta\'a, li calguè vendre 
indumentàr ies i trofeus per a atendre el 
seu so!:tlenimeOl, sense que assolis peró 
sortir-sc de la misèria_ 

DarrerameOl una mòdica sub\'cnciò 
municipal li ha permès passar els últims 
anys amb una certa dignitat. 

La no\'a de la seva mort ha causat 
l'hoa impress ió_ 

Tan per la seva vàlua d'artista com 
per la seva significança, nosaltres ajun
tem tnmb<: el nost re condol al de la 
ciutat_ 



L/\~~~~~~~~~t~t~~f~~~~~Po~~~~;,~a~~: 
litk' i l'historiaire, ens tempta fi la rc\"i..,ió 

d'a~~I~~~tf:f~~:s~e~i~~!V~~~~t~~~~if~~~ned 
~~~:g~~l~' c~\~~g:~sltr~s (~~I~~~~~i~~~' g:~~ 
fiques, i les SC\"CS bio~rafics han omplert 
columnes senceres dels nostre..,; diaris. 

La majoria dels judici.." però, coind
deixen en reconèixer-li grans qualitats, 
que haurien donal un rendiment major 
sens dubte en bé de la nostra cultura ~i un 
~ill?r sentit d'oricntaciò política o la db
c!plma d'una especialització mes cons' 
Clcnt, les haguessin dirigides. 

Es cosa sabuda que cI recobramen t 
cullural de Catalunya comcnçfl. propin
men t amb l'obra de la renaixcn~'a, prouuïda 
pel troocamcnl de motllures i de falsos 
prejudicis portats pel romantiscisme, ar
tf~l lcament i políticament re\·olucionaris. 

Aquesta manca de tradició era causa 
de que hom poguès escollir qualsc\·ol ram 
de les ciènCies i de les lletres, donant·se el 
cas que molts passessin per una eminència 
per l'únic motiu d'ê~ser eh; únics que 
esmercessin acti\·itats en aquella matèria. 

Sortosament el panorama intcl·leclUal 
de Catalunya ha millorat tan en lotS 
s~ntit.s que ja no ens cal elevar les me
dl~cntats en genis per un malentèS pa
triotisme, sinò que pe rmet i aconsella a la 

sa~I~~~ít~~~:t d~~~~s a~o):~ cf.~~~u dneo~~ 
naixença de l'¡¡-lustre patrici, i s'hi n'han 
passat de coses! I Ics que com a conse
qUència d'aquest segle han dc p!L~'lr! 

Víctor Balaguer, ci primer d.els .I!es
Ir(,s ('11 Gai .$(,bcr de l'època renmxentlsta 
del!; Jocs Florals, ben cSCl1tides i garbe
llades les seves \'alors, potser resultaria 
un orador minat per les ampulositats de 
la retòrica, un historiaire I;>oc do~ulllen
tat, un poeta buit i una nllca pesat, un 
polític que creia encara en molles cases 
que pcr nosaltres ja no l'olen dir res ... 
Tan se \·al! Ell, amb els ~ I ill\, Rubió i 
Ors, amb tots els seus defectes i qualitat!'. 
Es un dels pares del nostre nouccnti-.mc 
cultural i polític. I sensc aquells ous, no 

hi ~f~t~i~_II~~ !oa~~~~~~sc rcgatci!-,'"S ni dis-
cussió l'homenatge que tots cls catalans 
dc\"em a Ja se\·a figura noble i simpiltica. 

(Por. C,\RC,\S'10"¡,\) 

V í ctor 

Balaguer 
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QUADRO TRIST 

Aquell nmtf de prirnavcfn la renoro rcfll<'lva Els melges ben clar ho h!lvien dit. 
alcgroia com mai. Als primers freds. feble com eSlilrll no podrll 

Lli placera de l'església quedà invadidll de resistir l'alè de l'hivern i lIi1vors ... 

joves i noies, respll'lndint llur rostre de la ¡oia I llavor" què? preguntà la mare sanglot¡mt 

del diumenge. 

Erllenc:isador 

esguardar les 

amplcsrodoncs, 

queenformoses 

parelles punle

javen la dllnsa 

Lli nostra ('o!" lnbor:t('i6 artística 

profondamenl. 

entenen I massa 

aquella indeci
sió esfereïdorll 

delmelgc. 

nostrnda! 

La Roser, 

unaxamosnsar

dilnisla que rei" 

qUdtre mesos 

Que una malaltia 

Irnidora In tenia 

reclosa en el lli!, 

Oia COIll la teno

ra desgrannva 

Irs notes melo· 

ses d'una dolça 

sllrdana" 
Déu meu! 

Dé'J meu!, per 

què no voleu 

deixarme punte

jnr Indnnsamés 
belin, exclnma

va la pobra Ro

ser, brollan1-l1 

d"aquells ulls Irislos una lI11grirna de desconsol. 

LI! seva ml!re, una bona dona quc d"cnçà de 

la mlllallia de sn nlla s'envellin premalurament, 

no reia més que posar-se el mocador als ulls 

perqué les llllgrimes la tra)"en al vcure nquelhl 

nllll que mig any endarrerll lenia la raÇ com un 

pom de nors i ara s'emmusleia aquellH Illla de 

ses 1I"lusion5"," 

Qualre me

sos hil vien pilS

sal I hI Roser 

no havin don.!!! 

cap senyal de 

gorirnenr.ilnsnl 

COnlrllri, cada 

jorn la seva faç 

era més pà]'[j

da, els ulls més 

fondol'!. els lla

vis moradencs 

com 111 viola 

i mée. I més 
p rinH! ClI da 

dia. 

Lli coblil des

granà, amb ex· 

pressió, la sar· 

dalla .Per tu 

ploro', j quall 

executllleses

trores: 

Quan fe diran 11'1 meva fi 

Plom pcr mf""" 

un somriure ,riSI, però ple de dolccslI, norla en 

els llavis de III Roser""" 

1111 veva ànima volllcelamunt,celamun1."" 

Enric QALL 



ALTELErON 

(Actlbtlment) 

En penl!,r l'auricull1r, en Hantl es fregll les 
mllns, 8alisrel del'hil,lcercllen el Ilisll III CIISII. 

-La 1... Induslriu del paper ... del llibre ... 
de la lIel. .. té, sl és IIQUt dall. Industries del Car
/ró-pedra i derivats. Carrer Vlllèndll, Me. VII bé. 

I qUM hllgueren pIIssatles duu hores v~g.o
rOsea del maIL i plegll de no fer res, es dlrlg( 
Cap al e.,rrer deies Indús,riesdel C.,rlrÓ .. ,elz, 

fnC"rll no h.",ren sorlil els dependents, Dis
slmullld.,menr IIpos.M d.,rrtrll un IItbre, eSPf:rll. 
I SOrtiren els empleo!!ts, .,querer.,ls O co!!lmosos. 
De nolll, una. Això li resoll., el problema qU,e ell 
es plllnleillv.,. HI hllurien 11 III CIISII mt!s d unll 
de~ndenla? L'lIllre problema era IIquesl: Fóra 
ella prou aRradable per lus/if]car unll orelll'liva 
am~rosa? Aqueal problema li fou soludonallan 
Sllllsrac.òrillmenl com J"lInlerior. Ella eta IIgra
d.llble: més, maca. I vutidll 8mb Rustl elegll"
~la. corada d'una ccloche. de palla verdll I de 
IlpUS I posal avlosos i ensemplI modes lOS. 

-Em convi,-pensà, amb la (1IIu)1ar correnr 
en el seu for,. en Manel. 

lla segur. 
AIxò d'lInllr lli darrera d'unll noia ducone-

~~~Ò h~mer~e~a:~~r~1 e:~~e~~r~u,":c~n~~I~~-;r~ 
h:~~h:lI·rr~~r::rn~r:,~:~!~;:~~~:n~~~~o~~~~ 
versa !nlima, mal que fllceciosa. I observanl 
que ella li havill lIdreÇllI un e.!!gullrd d'esquilllen-

:~~ ~~~lIe~ahb~~~~i~::8a~lIedll u:,~g~rr~d: ~~~I~~ï 
l'lIbordll. 

-Escolti, Carme, I perdonll'a,revlmenll 
No buna salulllci6 m.,ss., utr.,lèllk., ni de 

rUult.,rs .!!egurs, però Ja hem dit que I"anar dll
rrerll d'una nola no eril el fOrl d'en Mllnel. I 11mb 

:~~'ri~~iuUe~I.~:~I~~~·~~~~;,,~~'.in.t:su~u~~t~!~~ 
~1~~ilr lIIgú cone(lul. Evidenlmenl, es del", Gilr. 

-No ho crei/l pllS, que: hdgUt!S donal el seu 
verilable nom, pd leIHon,-pen.!!ll ell, slllisfel 
del aeu hIl. 

I/lnimlll per. aqu~la aillisfaclòrla enrrada 
segur un lIarif diSCUrs enlernidor I amb loca cò: 
mfc.!!. Res d esmen"lt li, convers ... del leltron 
l'obre 101. fóra eapllnr ... r-I .... AbtO ho deixari ... ptr 
d~prés, qUlln J ... IInguts una cería franquesa I 
pogués dllr-li IIQueslo!! novii sense resullata con
rr ... produenls. 
. -Encaro!! que voslè no cm conegui III r ... moll.!! 
1 mol/s dies que III MIiUC1XO. i que estic encis ... t 
per Iii sevII formosor. Figún's quIna serllla im. 
pressl~ que m'hll CIIUSIII Que, cercll'br, cercilnl, 
he ... rrlbar a obtenir el seu nOm, per ildorilr·lo nil 
I dill, I ilvui no he pogul resis.ir III lleva visl/l' 
sr, he sOr/i I de !"ombr ... des d'on, humil, Iii con: 
lemp/llvlI, per dit-li uns mOlS, per IIrrenCllr-II un 
esguard benhol o ~ ... 

An,ava a dir o ~ m?rlt', però comprengué. 
que s emb ... lilv", ~nassll I IItcnua la nore: 

- ... 0 hi\! palrr sempre, repelinl el seu nom 
estim ... /. 

El bó era que aque.!!les cose.!! quc deia, ell 
n;t"leIX arriba,":", 11 .creure-H-rea. Prodigis de 
I aulo-suggestló. I IOllmamenl cofoi, JH:O.!IIIVII : 
• Que bé Que ho dic, per t!.!I.!!er III prim.rll vegi!
d ... ! Trobo que podria fer una novel'la romllnlf
ca 11mb Iii mateixa fscllirat qu~ fllrill ampollnl. 

Ella no semblav ... mtlSsa dlSPOSlldll a deiur
se entabllnar pels grans mOlS d'ell, però, visi. 
bJel!'enl, estava Intrig ... da pel nom que el (I ... lan 
haVIa pofut caçar.-Però d'on, sl mai no re:-



cordava haver-lo vi!ll enlloc? Póra \'erilal allò 
de rlldornci6 en l'ombra? I malgral fos aix!s, 
dic'! l'hauria visI. Era un prodigi que li hngués 
escapal d'observació un adorador o pseudo 
adorador, emb !'afnny qu'ella esmerçava en fer 
co['lecció menlal de les fesomies llurs, 

Després de la dosi de romanricillme que ¡a 
havia sUlmninlSlrnt, calia dir alguna facècia que 
interessés a In bella, En Manel en sabia un ex
Iens reperlori, però una pnrl eren inadeqUades a 
la sevn inlerlocutorn l'essiva, i d'nitres eren 
quelcom revellides. Es decidf, doncs. a seguir 
parlanl en 10 personal, per bé que lleuger i quel
com irònic. Q:ecordll que en la conversa telefòni
ca h .... vie emprat el matei" sIstema I arrIscà la 
possibllilor que clin el conegués en la repetició 
del mèlode, 

-Ja s'hn nxal bé en lo mevn ~rsona? Es 
que, mal m'est.!! el dir-ho, soc ben p[antadel, 

Ara li onnva al COSlal, no al dllrrer.!!, Obser
vA Que. mtllgral el voler-lo dissimular. l'aOrma
ci6 xeniuslllna 11 havia fel gràci.!!. 

-Vostè creu que faTiem mnlll Pllrell .... ?, Vos
lè es bruna, jo soc ros .. , 

En senlir l'lIflrmació referent at colorit del 
seu pigmenl, ella l'esgusrdà, segurament per
què comprovès Que no era absolutament brun.!!, 
sinó blanc.!! i de ulls ben rossos. En cdmvl, ells 
pogué constatar novament que el seu perseguidor 
era abllstament bru per sntisfer el seu gust.
Homes rossos I fugi! Semblen d'aigulI amb 
sucrel 

En Mllnel féu un IIdorable !Iomr(s. i elta, /I 
despit de tasevtl preteSllserielat, el mig corres-

pon&~!~ arribaren a l'escala on ella s'internà 
carrer Rosetlò. tan sol!l unes qUadre8 lluny de 
casll seVi!, ja Ien ien mol! carnI avançal, 

En Manel, 11mb diplomàcin tlotlble doblement 
en un jove inexperl, momà un Quarl d 'hora III 
gUàrdia SOlli els balcon!l de I .... clIsa del davant, 
adreçllnl eSf(ullrds feridors 11 lot5 els pisos. Se
gurament ella devill observar darrera les per
sianes .. ,ide!lprés, amb la consciènciüSlItisfela, 
s'en an.!! a CliSI! seva a dinar. 

A la lal\la, milja hora IIbllns de I~s Ires, el 
nO!llre heroi s'endegava lalment, que la sevlI 
pru'lja de fer vaig fóu remarcadll mll1iciOflllment 
per la !Ieva germana, dissel allyS, af(rlldable 
personll, i terriblemenl mofeta. lli qUIII feu unes 
vagues insinullcioll~ als Quefers IImorOSO!l del 
minyò. Lt5 germanes lenen l'avllnl .... lge que 
hom pol conteslnr-Ies-h! sensl"- gaire tnodositlll 
ni clarelat.1 en Manel s· .... profltll d'aquesta pecu
lIarital de II"-s germllnlvoles converses. 

A COStI de cinc minuts de plllnl .... r·se al davant 
de la c .... !Ia d'el/n. la veu sortir, però no sola, 
AnavlI 11mb el pare,-segur .... mentllquell !Ienyor 
erll el pare-I no deixà de remarcar la presencia 
del seu ndmlrndor ben plantadet I pSl"-udo-ros. 
El parI"- s'ecomllldà li [11 Q:ambl/l de C .... talunytl 
per ninfnr el trllnwill. nmb ul1n nolable oportu
nilat, i IIlesl10res el jove, lliure de vigilllncies, 
s'apropà a ItI Carme, seguinl el monòlec del mig
dill, 

Quan !l'acomilldà d'elJa. n III porfa de les 
lndtistr.les .... , etz. ja havia sigut recompensllt 
amb cInc paraules: l?etiri'II!-Calli?-Passi
ho-bél 

AI endem.!! passat In festejaven 11 101 hora 
disponible. 

Però havia passat una CO!la moll exlranye, 
Quan ell li digué qUI"- ea deill Manel Pulol. no 
mostrll cap especial emoció, lór .... del manifeslar 
QueeJ nom de familill el Irobava Quelcom vull/nr. 
i que en coneixill una colla, de Pujols, Be cal dir 
que el cognom d'elJa.-Mnrlf,-no era tampOC 
del exclusiu ús de la seva familill, 

La nola era molt simpiulClI, bona. enlenimen
tadn i enraonadora, Del mUlisme cerimoniós 
del primer dia, Jo us IIsseQ'uro Queen prengué III 
revenJII, en els dies subseQ'uents, Quinll foni 
de paraulesl En Hanel s'hi encisava, i fins i IOl 
delle¡:ades el mtlre;ava quelcom, Però ja slIbeu 
queaquesla qualitat es prOpi a del !Iexe bell, I Cili 
Iranslglr-hi, com hi Irllnsiglll en Manel, 

Els pares d'ella també. d'en çA Que la nola es 
pasSllvlI hores Ilargulsslme!l III balcó, sem blll
ven ésser sords i curiS de visia, En Manel, sebent 
com !Iahia que el menjador erll III peçll davanlerll 
d'aquell pis, no podia explicar-se que no senlis
sin de!l de dinlre te!l veus de la Cllnne, ni veies-
8in lampoc les !Ieves Ulllnipulacions, eXlrllordi
nAries o 101 ser-ho. per una persono que prèn la 
fresca al balc6 amb tOtll solitud i innocència. 

Però tornant a l'incidenl dellelèfon, Com és 
Que ella no s'en recordllvII? No feia l'liS tanls 
dies! 

Un dill, hil vent plega I d'hora, anaren a fer unc 
pelita volin, abans de IIcompanyllr-11I a cosa se
Vtl. Cllda dill nOlllven méa curt ellralecle, i fer 
cantonades aprop de Cllsn no era gola prudenl, 
I veu'sequI Que en mill' del seu rllonllr entendrit 
I animal, veieren a deu melres uno persona Que 
venIa dret 11 etls, 11mb un sonriure de coneixen
ça. Intima ment satisfeta la Cllrme, quelcOnl 
molest ell, s'apariMen 11 III presentaciò: 

- El jove Manel PuJol .. , 
- La senyoreta Carme Martf. .. 
Els dos 11 un lemps ho hil vien dil. 1IIIIerça 

personll complel4 la ¡n\ltll prtsenlllci6. 
- Si, III ho sé, Ilo, III senyoretll Marill Pu

jol. Com eSlàs, Carme? 
Q:eia amb complela satisfacció, mentre8 besll

va li la sevllllmigll, 
-Tu ets la sevll gerrnana? 
Des de la naixençtl,-Inlroduf.llmb unll trlli

dorll intenció faceclos.!l, ell Manel.-jo us conei
xieu. doncs? 

-la ho crec! Amiflues de tot.!! III vida. des
de col'lefli 1- aclarl la flermanll, exagerant l'im
porlllnclll dels seus di8sel .... nys 11mb l'expres!lió 
_foIa Ili vlda_. 

Els acompanyà, i rou IlIn amable de no pllr
lar-ne massa 11 la IIl1r dels Pujol. 

Però. desprês de sopllr, digué III seu germll: 
-Els un noi d'una acometivit .... 1 extraordinà

ria. Mili bnuria dil Que Irllguess;s lant pllrtil 
d'una conferència telefònica .. , 

Com ho sabs, això? 



-Pu la zenz:illlI rab que vaig tss~r lo _qui er 
re¡donll. Aquell dia renia ganes de dt\'erllr·me, 
I vas sorlir fu en Ull dels erros del centre. Vaig 
Voler-fe enrabllnllr, i no sllbenf quin nom dir. 
vaig pensar en III Carme. I quan IU. nnginl.
Que malllmenr Que ho leies!-Ia veu, vas voler 

~aa~i~~~li~~ I~s:ae~fa' ~u;II:~:~~I:~;f; ¿::~:~ 
Però Iu el VilS espllvllllr forçll, 

-No neg-uis Que ho VilS ler 11mb inrendó ... 
-Però si encarit us IlIrè un rIlVOr, .. la veurlls 

com 101 seguir ens ritrll IIl1l1r li casa seva. la 
Cltrme ... 

NOllllari J'UII rntllJiluta col'laboraJor 

AL XOSTRE rO\'E..'\r 
:SIKui nl'ui :tqlle~t rrimcr treball per n~onnr un 

~n:lnYÓS l'_guard "Is que. ... :: h"" 

: J~¡~~;~~~",~¿~~~~~' I~ ~1I~:k~d.Ó ~e ~ In.' r~l'i,~I~ 
?U~ t~ ~l qll~ en~noc~~~~~!lri iL:lu~I"1t ~Imb 0::1 lon~ 

. ·~I~ q~e h!l¡. id(';1 i ~rl;'t ." ~fI¡' r~:Il~u:·i~ d~ la 
reV1Sla, hnn t¡njl\lt I""cert d,· fer una cndn ni ¡ov('nt 
('I\tnl:\ i o(erir-nl./, le. 5evr~ column" r<·rn qu. hI 
cOoJ!t.'reHi01, rer n que eLs niud",~inl e.n l'obra cm· 

~i~~~~l~l~~'~~'vil~rl;~:~r~~y;.dd(',~~~I·~~::é~ ::!: 
e No dllblo que la invillldó I!t'nç!ldn per .. ~o,·enlut 

eh';;;:: ~U~:~:I·~llf~~nd~!\~~ad~n c~ï'~a~::!.rn~nr!:~ 
el5 O1t1lfln~_ que In nO'lm inlel Ji.lltnda en.¡ rennel, 
en un" revl_lac"maque~llI. Tnn.t>o!d'uque-Ia mlt· 
n"r", ('nnreuant i pulint l'¡_til de tnlia un de no al-

~~~fI~tr~~~t~~~f~ï~l\r~1 d~in a::rdeel1l~u~:llb ~~~;¡ 

1""""'''''''''''''''''''''''''''' ""'''¡ 
l "RADIO-RECEPCIÓN" ¡ 
§ l'featr e d e la T, $, F. per AGU5 T ' RIU § 
g 1 •• I_N _dor I O¡H:uclo r de l·e .. ..,16 c ..... o u g 
i RADIO.&ARcm.ONA g 

I Es un JIIbre de divulgació i ¡I j iniciltciócienlfnci'l que expli- 8 

§ ~~s :~I~!a~::a:~:da~::~~: § 
g es succeeixen en 'li radio- g 

lo recepció g,' 

Alrramenl inaere;" complelea 
g Instruccions perconalruir-se g 
g rllparell receplor li gusl de g 

I Preu, . peu cfe6 cadascú V .... d e. _ I ... IU - I 
g ",crte.I . .. Io.co. 8 
OooOO<lOOOO<lOOlOOOl>lOol>lOoo .. IOIOooooooonolOOOoooOlO ·':: 

-Si quo: esl.!J bt: ...• -clogu~ ell, slllislel. 
Però enCllra rumill un momenl. f'o,;o acabllva 

de enlendre bé III conduclll de 511 germanll. A la 
nhlarlnll. 

-JII ho sé! La Carme ri·un germ.!t! 
I resr.!J admirlll de [es donu. que jugaven 11mb 

els mOls Amor. Gr.!Jcla, BellulI, Inrel·Jigència, 
10venlul. com lImb ninois de cllrlró, 

¡libO que enCllra no n'havIa Irobal de les que, 
descaradllOlenl, IIlegelxen un mOI,-un ninOI
a la col·lecciÓ de les se\'u 10iuinU : Diner. 

Rafel TASIS I MAnCA 

. i,rm,·qllc ñ tÒt no;",ltrcl ~ rol ·ullRrg.lI; In i~"i: 
laClu " I~ no Irll:' "'lmrAli'lue~ d.lmi~·L" . 

L .. Poe,ia J'UII jorn 

d'u~tem::;~_ llJ'.~,~~ ~~l~a~r~r ~i.:~mi~~ 
n·n~;el ollllnl."l'(>rde~'cat>cIl,. 

':.1 mlKJOrn. Ies-d!ll dC'llalenl,lorça¡ f"rmn or 
de' ¡"ve.: la "0Iuntl11 ('nnmorada del Oé, llondnt i 
B .. lIe;.. .. Infinit .... 

ta tnrda, el Koil( dtl deure .-omrlert, la felidlM 

~1~Ae:~~~, dd~ r!~u;,i;':~~lt~u'~f~'r~~'~::i~~~t del iU_I, 

B,ufRfoll1f :'n¡ccl BLA:\C 

i"~~"~'~'~'--~'-"'''~'''''''¡ 

! PER ANY NOU I 
g Esdevenlmenl edilorial lImb § 
§ ::~~~I~:ci:'e:~~nsz~~::ur~e: § ¡ LA NOVELoLA JOVENIL i 
I
I Codll número conlindr.!t una ~ 

novel·11I inèdita, auggtaliva I j 

§ ~a:~;la~r d~in~e;!~'r ~~:;~~ I 
¡ po. 101 .. I .. lo"",",, d, ! I Caralunyo I 
, LA NOVELoLA JOVENIL I 
~ e a "e n d r.!J a r r e u o 8 
§ JO c~ lI lIm6 exe m p l a r i 
DOD ...... OOOO<>I>IOIIOIOOOOOOOOQ OOCIOOOOOCIooIXlOOOOO ...... 



V l D A LITERÀRIA 

Noticiari 
Ha estat posat a la venda la primera obra del .Revisla de Poeslll' sortirà cada dos mesos, 

love escriptor Tomàs Roig i Llop 'PlIcècies>, amb un format de 6.t pàgines, El primer nú-

¡nleressMt llibre de nllrraclons i contes, lImb mero es anunciilt per al lI! de gener, 

jI']uSlraciúns d'En Busquels, Aquest llibre, del 

qual ens ocuparem en la secció de crCtica, ha Amics de la Poesia, la simplltica entitat orga-

sortit impecablement imprès dels obradors d'En nirzlIdorll de lectures dels nostres poetes, lInun-

SelllIrès, mestre impressor de Sabildel1. cili per a molt avial dues sessions necrològi

QUes a la memòria de Joan 511[vat Papasseit, 

I d'Angel Guimerà, el geni dei Qual ha estat ja 
Hom anuncia per li primers d'any nou l'apa

rldó d'una revista de gran Sblvèndll, dirigida 

pet Or, Carles Cardó, canonge de la Sru barce

lonina, Entre els redactors sabem Que comta 

amb els prestigiosos noms de Carles Riba, Jo

sep H,· Capdevila i de Balal1zò, ferran Valls i 

Taberner, Marià Manen!, 1'-1eldor font, Mn, Lluis 

Carreres, etc, 

El text de la nova publicació, ser" dedicat a 

valorar i escatir conccptu I ideu, subjectes 

sempre a hI més e"lrlcla ortodÒxia ClIlÒlica, 

Una lIilrll imporlanllss;ma revista es lambé 

IInunclllda per a lIny nou, sOIa el slgnincaliu li

lulaT de .Revistll de Poeslll_, publlcllció mono-

immorlalitzat per Ja Glòria, 

El poeta C, Fages de Climent autor de .Les 

Bruixes de Llers>, prepara un llibre de versoS 

que dur.'! el tfrol de .Primer llibre de poesies>, 

Per a molt aviat es anunciat un esdeveniment 

tedtral degrlln Inlerès, res/ren a en català en el 

Teatre Novelats de l'òpera alemanya de d'Albert, 

Terri1 Boixa, escrita sobre el drama del nOSlre 

gran Ouimerll, ClJI esper<'IT que aquullI partl

turll, que é3 una de les mé3 conegudes i prererl

des del püb1ic nlemany i anglès, líndr.'! també a 

casa nostra unt. ravorable acollida, 

gràfka consagrllda exclusivament li la difusió i E[ poeln Ferran Agulló, conegutamh el pscu-

la crlllca de poemes nacional" ¡ extrangers, donim de .Pol- te en premsa un llibre de verso" 

Després d'haver-se parlattnn de la necessitat Illulal. Ponentine"., 

d'una revista de lovenluts, veusaQuf doncs que 

una colla de joves, tOls ells de reconeguda "01- Per a Ili vine", setmana s'espera l'estrena en 

vència, s'han aplegat per a col'laborar junls, el Gran Teatre del Liceu d'una òpera deguda a 

Els noms dels redactors son els segUents: l'inspiració d'un del" nostres 10'o'es músics mta 

J, Bol1l1 i ferro, C, pagu de Climent, l>lelcior esperançadors, N'Antoni Marquès, 

Pont, Tom"s Oarcès, J, Gutierrtz-Gi1i, Rossend Lli pllrtitura versa sobre el drama de Meeter-

Llates, Marià Manent, Anna-MarIa de Saa\ledra lin .Sor Beatriu - adabtllt i tradu't~ al catal" per 

I Octavi Sallor, Ventura Gassol. 



VIDA AR TÍSTI CA l M U SI,CA L 

Galeries Dalmau,-Exposició ¡gnoe; Oeno
ver, _ A les Galeries DlIlmau, tenen oberles ex: 
PosiciOns els joves pinlors 19naci Oenover I 

Jos~ ~¡:ll~t~U;~~~~~~à farll uns tres Il!1ys al 
nOStre públic 11mb un catèleg pro[ogat per Josep 
PIà, en el Qual pròleg era qualificat de pili tor 
natural en el sentil ingenu, gairebé b<lrbre de la 
Pnraula, 

Llavores En Genover pi nIava d'una manera 
lancertamenl pl'imiliva Que USllva com a super
ficie dels seus Quadres una lela més llpre per 11 
fe r-ne camises Que per 11 fer-hi córre r et pmzell 
I plasmar-hi les vives inQuietu~ del seu,le~pe
rllm~nl impr~ssionislil, però d'un impresslo,nrsme 
sense segones ¡nlencions, rudimenlarl I sll11ple, 

ne13:1 '~!~~;e~~~p~~ó d~~~suce1~:' exposició nn~ 
ara ha~em lingut ocasió d'lIpreciar avenÇOs 1 
perfeCCIOnaments indublables, sobre tOl. en III 
I~cnica, que val lan com a dir en l'art d'a~ués/ 
pIntor de la COsIa brl'lva, en exhibicions li G!rona 
I l'I Barcelona, De IOla manera, malgrat I que 
E!l Genover, ullra el grlln mestre Que és el ma
teIx paisatge, es vegi Que ha après ta,l1lbé ~els 
mestres de III pin1LJra catalanfl, n,o ~ ~a d~1Xat 
corrompre en l'estil per fals09 preludlclS, I se
gueix fidel a la sevl'l primera Irajec/oria, can
reuanl més el color queel dibuix. i.cerlalll més el 
COntrast del clar-obscur Queia preclsi6del model. 

ExpOSiCió Marq/Jès-Puig,-EI! ~larQ,uès Puig 
ens fa un efecle 10lalment contrari al pmtaran
rer!orl11enr esmenta!. Amb una honradesa P!C~ 
IOrl,ci! digne de lot elogi, en lloc ~e, cercar èXIIS 
fàCIls I banals, s'esmerça all1b eX!1 ~o, menys 

~~ll::,g~~~~~nd~enn~I~I:~e~~~:si ~~rlld~b~~Xm~r~el~: 
-baquetes per on caldrà que pllssin i han p/lssar 
els grans mesrres, els Quals han cercli! en la 

~~~: ~eerlllr~~fels!~Squ~àeX~~~¡end¡~~U~~~s d~e.,~~ 
pero!lr-Ies, 

No obstanl, aquest jove mesI re demoslrll una 
remarcable tendèncill, en les seves figures, ca~ 
a l,li decoració, cercanl posirures plàsliques 1 
act1/~ds gairebé ornamentals en I~S sçve~ Ilgu
res; I és llavors quan senl i descrIU adllJlr/lble
~enl el paisn!ge. no pas d'una manerll esce~
Clal sin6 més aviar cOln a fons, com a contrapes 
Que equilibri, cenlri i emmarqui els seus Quadres, 
a la maneradelsrenaixenlis/es, , 

COm un bell exemple cilarem aquelles nOies 
Q,ue aba81en Ilgues, on les figures prenen caWal 
~ /lrabesc i el paissalge que s'lIlbira ~n, per8~ec
IlV~, resultll Quelcom d'una tendresa I rngenllllal 
gairebé infllnl(voles, d'una g!làcia fra-angèlica, 

TOies tes altres composicions Que formen la 
exposlció-relrats, nusos, ocademies-son d'una 
execusi6 i d'una noblesa de dibuix impecables, 
~olant-se en tO/Ii!S les obres llQueJJII crue!lil de 
!rnea tan personal d'En Marquès Que sembla 
COmplaure's en ltcusar Incissivamen l la forma, 

donant als cossos una caJiJat de volum extra
ordinària, 

El Camarfn- Expos;ci6 Domènec Carles, 
-Aquest notable pinter te oberta una exposició 
de nalures mories, flors i paisirlges, Que afegeix 
enc"rll nous motius d'aurenlicilalll la fama Que 
gaudeix, 

Els 5eus paisatges sobre 101 es destaquen 
per una Iluminosital e.<traordinària i persona
Ifssimll,exuberanl isensullJ. Malgrllt i Que I" 
lècnil:a f"rill situ/lr 1/1 seva producci6 dintre les 
escoles impr~ssionisles; !'/lrgumen! dels Qua
dres i la manera viv/l de tracUlr-lo ens suggerei
xen sovlnl el record dels mesrres vuitcenlisle5 
de la pinlura calalan/l, com V/lyreda, MlIrli-Alzi
na i Forluny, No cnl dir perÒ Que En Cnrles 
resol rOls els seus assumptes amb una sensib¡lila/ 
modernfss¡l11a, 

Ga leries l aietanes, - Exposició Marian 
Llovl1ncra,-En L1avanera és un dels casos més 
suggestius Que s'h"n produïren la pinlura CIlIIl
lllnll darreromenl. l'alenció creixen I que han 
desperlal les seves exposicions, ha culminllt en 
la Que IIcabll de celebrar, Els seus paisatges 
sadolls de vida i de llum, són eSlergirs en la 
tela amb una sincerilill i uni! noblesa de proce
diment exlraordinaris, cosa mOll remarcable en 
aQuesllemps on els nOslres pinlors es plauen 
sovinl de donar gat per llebre, Les colors de 
la palelll d'En Llllvanera son pOQues, I vlln del 
verl èll rosa. al blèlnc i lli pàl-lid cnrml, Amb 
aquesls elements però reali/zlI estudis de llum 
d'una lècnic/l tenufssima però mol! vlllenrll·-vegi's 
sol de POSIIl i sol d'albada, - Elro perÒ Queim. 
pressiona generalmenl la retinll d'IIQuesl pinlor 
és aquella seren/l grisor, que no és la Irisresa 
de 111 cendra sinó la plaIa de Iu oliveres, carac
terfstica de les terres altes de l'Empordà, Que 
s6n les Que canlen els pinzeH:! del pinlor, 

Perqué En Llavllnerl'l és lambé un pintor ra
dalrnent calalà, no sols per la flddilal /I la le
rrn, sinó lambê per la seQUencla i el respecle a 
la rradició de l'escola ololinll, Que per coma rCa
lisme i per lemperllmenl lan li escau, 

:5a16 Pa r és. - EXpu3ici6 d'aiguaforts Ro
fel d'EtJtl ony i Morin Fre33er.-L'aiguarOrl, 
lIQuesta ¡ècnica lan arriscllda ¡ lan beHlI, re ben 
pocs conrelldors entre els nOSlres anísles. Ara 
havem tingUI oCllsió d'admirar al més Hpic i 
concorregut dels nostres salons les obres Que 
hi Ien ien exposades' IIQuests plnlors, El pri
mer ja ens e'rl'l més conegUI per les seves mllri
nes. els seus CllVl!llls I les seves rmpressionsdel 
porl, ben IIcusades d'execuci6 j de I(nea, 

Marit! Fresser. Que lambéexhibelx uns enso
pegats lIpunts de plalJa a l'aQuarel-la, I unes 
flors a l'oli que no hi ha res a dir-ne. s'ens ha 
prescnlal lambé com una lIil1uarorl¡stll discrerll i 
moll lIprecillble, sohre 101 en algunes de les 
seves cóm posicions i glosses sobre el poema 
de Fages de Climenl ~les Bruixes de Llers, _ 



T E A T R E e A TAL À 

Po em a d 'odi 1 d'amor 
de Joan P ovJl Adserà 

(F rn.gment Jel segoll acte) 

AUD~QN (rient) 
Es què re.silveu, 1111 veg'tldD? 

BLANCA 

No .. , Sr. Per vós reSIIVII .•• 

ComI Per mi? 

BUNCA 

Perquè torneu Iriomfanl de la creuada ... 
I perquè IOls tingueu un bon camf. 

ÀLADelHf 

Perquè lorni? No ho crec. Perquè el dillble 
nú~sllmbl potser sr. Mes. t./Jpcreu, 
que enC.!Irll en veureu Ull de ben nOlllble 
bllllanlllmb un sol peu. 
amb una corda al coll. la llengua en fora 
I el cabell erisill, desfet en rulls, 
lIens allra compllnyio /lIseu devoro 
queun vol de corhs plcole!lIl1,.!i els ullsl 

(/}/u 'ere~fec) 

BUNCA 

Oh. Déu! Qué voleu dir? 

AU.OI!RN 

QuequlIn fil nOSiI 
alaun ... bruill.ot, se'l Ireu del món i aixl 
no enredI! ni destorba... Ahl Com s'hi goslI 
III mal. u-ne un d'lIquels renl-!o8ofrll 

BLANCA 

CiI!leu! Em feu terrarI-Oh, quina engoixa!-

ALADI!IIN 

Corn! Què? Terror ua faig? 
(Sl1ccejant-llJ) 

Dlgul!:ul Tó!rror",? 
Responeu, viva Déu .. ! Heu quedllt moixa 
com un pardal mulli'l ' .. , Ja .. lla .. ,! 

BLANCA (mIrant al ~/) 
&nyorl 

ÀLADERN (en unlJ ràpidlJ "lJnslcld) 
Perquè ho dieu que us faig .error, oh Blanca? 
Perquè ho dieu si .ot m'heu .rasbalçal? 
Si soc tremoladiç com uns branca 

sacceji'lda pel ven'? Perquè heu parlal 
IIixl'? Que no és pas odi ni rllncúnia 
Ça que us yull inspirar perquè jo us vull, 
i sempre aque.!ll desdeny cm dOna engünla 
lel pensament em bull, 
Que lo us estimo sl, dona volguda, 
! amb tOl i el meu yalor, 

' aqul teniu ma còrpora vençuda 
que us prega un xic d'amor , 

BlASCA 

Amor. de mi? 

ÀLADeRN 

sr sl. que això voldr! .... 
inspirar-vos, amorI Terror jamai. 
Que sl un lorn U8 morfeu, lo vi"drlll 
Ons al vostre ataUl, cercant esplai, 
i smb la ml! forla, ferma i atrevida 
us extrauria el vostre cor pregon 
i us donaria el meu, tot ple dc vida, 
perquè tornesslu allre cop al l11ón, 

BLANCA 

Ca l leu, calleu! Voslreparlar m'lIlerrlll 
Parleu d'lImor I no sabeu lo Que ésl 
I com voleu saber-ho, si a la terra 
de des que hi sou, només 
heu fe l que vessar sang i slgar vides 
d'homea i ferea? Fins en eix amor 
que arn m'heu dit , hi ha sangt Jalla".1 

(Enrogides 
deveu tenir les mllns de lan horror l 

AU.DEIIN 

BIlineal 

BLANCA 

No, perdoneu-Teniu lIgalles 
la defens8r-me jo lambé hi tinc drell 
SI el yoslre cor sols gosa en le.s batalles 
perquè allf hI podeu Ireure el g8vinel; 
sl $Ols goseu malllnl: si IOla pena 
se us 10tOa dolça qUiln veieu sofrl, 
diflueu-me, el voalre amor de quina mena 
és, dona ... ? D'lIlxò en dIeu lImor? Oh, al! 
nmor de morIa 101 lo Que vol viurel 
E l V081re amor l'Itri a et meu penar! 
Pro a mi no em soplareu, Que l'IOC ben lliure 
i rnC/lr8 ti nc prou rorces per vo l llr~ 



M adrigal a la gentil molinera 

En la pau (lolça ; 'r:ll1quila, 
l"ublcrt de sentors (le pi, 
:lIs afores de la vilC1 
VOra el1'onl, s' n¡"Do el 1I\01í. 

L a casa és velin i rcmcII,hra 

junt amb els ClIIl\l'S, ci braó 
dels qui lli lIo,lrit'cl1 111 sembra 

iecondal1¡- b i la 51\6. 

D 'aqul!ll geni s'endevina 
que te herència aquell casaL 

sols mirant Ja cl:wcllina 
que lla esclnt:lt al [¡lIeslra!. 

i floreix Iota xiroia 
¡ amb llOixlIl1çn, pel Jelit 
,Iel COl" jove d'una 110il\ 

qui somnia Ji[\ ; nit. 

D 'una 1ll0HtI cLu'n; l'in 
qui rumbeja el pit turgent. 
; ell ci SCII ('sgllnrJ congria 

foc de goig i de turment. 

Queéssen::illaicnciscra 

i obre el cor de bat n bat, 

i és rou.'!. de cnbellecn 
com \Illa g:lrbn de blllt. 

No llit ~elltit mai !OeInugi:., 

ni en moments de solitud, 

é~ eterJla l'nlegria 

de la seva joventut. 

Cap més viure Ji fa enveja, 

sent del viure 1';1'1",;6; 
a trem:: J'alba ja feineja 
tot treuant una eanç6. 

CaJlt:\ arreu i el goig ava.nça., 

; el rcss6 que ardit s'esmuny, 

saturllt de benaurança 
cada jorn ~e'n va més lluny ... 

Q"." ",;b; • l, ';"gl", 
on vigilen ds pasto u, 
per lI!. bella molinera 

florirllll ignot' 1l1l10r.~. 

1 ,1,.,1.."" Lt;U"" 
110 ,¡¡breu que JeciJ1; 
v6J, tall clara; riallera, 

quin Jeril. vo~tre camí'! 

Si \lila fadll clnra ; fina 
,,, ,I ll.v; J, ,.b, 
fll esclatar Ja claveJlina 
que nitre llavi vol collí, 

vedlclI quan J':lInor IU tlluqui 

soi$ i gràcia en un 501 sí, 

perquè COIl1 ara na manqui 

J'.l,s';' .1 v,U m.l,! 

J.,,, PORTA ESTANY 



NÒTULES 
INTERESSAN r ALS NOSTRES 
COL· LABORADORS 

Fins li la data han arribat li noslres 
mans ó23 treballs originals d'allres tanls 
co\'laboradors. als quals pregem tinguin 
la precisa plIciència d'esperar el corres
ponent repàs per contestar-los-hi de¡.:u
domen!. 

Tots aqueJls que desitgin contestació 
de pressa i explicalivlI, que tramelin un 
segell per contestar-los-hi particular
ment, doncs per nosal!res ens va més 
bé fer-ho d'aquesta manera. 

ALS ASPIRANTS A 
«REDACTORS HONORARIS» 

Dintre curi temps tindrem definitiva
meni organilzada aquesta secció que lan 
ha de contribuïr al desenrrolllamenl Iile
rarl, arlisl!c 1 cultural de la Joventut de 
Catalunya. després del quol contestarem 
el sens fi de llefres que havem rebut des
tinades li Ili petició d'aquest càrrec. 

MILLORES A 
«JOVENTUT CATALANA. 

Per any nou avalarem n05tra Revista 
amb un sens fi de millore5 dignes de le5 
millors revistes pre5entades actualment 
al mercal. Aspirem a que no solament 
sigui una revista modestament de les 
joventuts nostres, sinó que esdevingui 
la única Revista de les llars de Catalunya. 

VERS I PROSA 

~s digne de lloança el comentari que 
signat per «Terenci» inserta nostre con
frare «Art Novell» en el seu darrer 
número. En ell explica com es mani
festa. entre els autors novells. la pruïja 
de fer versos en preferència a proses. 
Nosaltres trobant ben acerI ades les seves 
manifestacions, preguntem: Perquè. 
doncs, no es culliva més la prosa en lloc 
d'aquesta accentuació a la poesia ... ? 
Nostres llegidors tenen la paraula. 

ELS QUE ENS AFAVOREIXEN 
NOUS COL· LABORADOI?S 

Xac.-Sebastià Sanchez-juan.-josep 
Aragonés i Xelma.-J. Agorreta.-joan 
Tenora ,-Enrlc Bosch Montalat.-joan 
Abri\.-Fina A. C.-Nuri.-joan Su· 
mell. - Tomòs Torrents i Roig.-Albert 
Vila.-josep Casllló Figueras.-josep 
M. Sardà,-josep Jofré. - Maria Teresa 
Gibert. - Frl!lncesc Vidiella. - Ramón 
Sanchez Grau.-josep Maria Cuchl
Ilo. - MarIa Amat1ler. - Maria Dolors 
Manenl. - j. Flgueras Carrerlls.
C. F. B.-Roser Vayreda Trullo\.
Joaquim Caslls Guarro. - josep Taulé.
Ramón Burgaloras Figueras.-E. Plana. 

NOUS SUBSCRIPTORS 
Francesc feliu. Barcelona. - jaume 

Serra, Barcelona.-Maria Sales, Barce-

lona.-Enrlc Ferrandiz, Barcelona.
Josep M. Roqué, Barcelona.-josep M. 
Sardà, Barcelona.-Joan Bagó, Barce
lona. - joan f'lornells, Terrassa.-Sal
vador Puig, Matadeperll.-Josep Arnau, 
Matadeperil.-Amadeu Soldevila, Man
resa. - Calders. - Antoni Busquels i 
Punset, Manresa. - Calders. - Ramón 
Comas, ClISlellllr del Vallés. - Maria 
Teresa Vilarrubla. La Garriga.-Gabriel 
Rius, Barcelona.-Rosalla Canut i Pe
rucho, Erdo (lleida). 

NOUS COOPERADORS 
Josep M. Codina, Badalona, 2 pes

seies mensuals.-Enric Graupera, Bar
lona, Sarrta, :; pessetes mensuals.
Marlf Colet, Barcelona, 2 pes5eles men
suals. - Amadeu Bech, Barcelona, 2 
pessetes mensuals. 
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Després del NÚ;v1ERO EXTI<AOI?DJNARI que preparem per Nadal, 
volem orrenar als nOSlres lectors j lecfores una SELECCiÓ DE 
J?EGALS, cedits generosamenr per varies cases comercials de Bar
celona, les quals sirnpillirzen amb 

JOVE NTUT CATALANA 
des de la seva aparició. 

Nosa!rres, que ens hem imposat la missió d'afavorir als que amb tanta 
Silllpiltiêl ens han prodigat un ball acullirnent, no volem refusar la 
generositat d'aquestssen)'ors donants, als quals, des de nostres pàgi~ 

lles donem mercès iI l'avilllçada. 

Properament donarem a conèixer la selecció de regals i les cases donadores 
en les pàgines de I i JOVENTUT CATALANA 

CI La Re y l.t. de la. llar. d e Ca talunya 
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f:'Il\O.fOJ rcccl'tou i !lcccuoris 

fabricAts lH:r la W c'lc r-11 c!cc lr;c, q"inc.'! fab riqu e.'! ni'! E .ta t, Uni u 

rCIIII(·ixc lI m és d e 50.000 obrers. COlIsi(!crada COlli b l'r;'''l'!ra 

urg:I1I;'::II('io i,l(lu~tr¡al rn Ji olc lc fònica .Iel món, 

EXllIuinc ll e15 rece pto u BELL; "' co n ve n ce reu <l''''' JÓU "'U ap¡¡rclls 

IIIcdres cn In perfecc ió, i si c: L~ prOveu IU maravc llarc: u Ilcl~ .~C:I" gr:lI'.' 

rCJu l'lI!s, rebent c l~ con certs (Ic lot E" ro pll. F""ciou!'. , Jcn . .¡c nc" ",,, · 

11I,lon, , 'an amb 1);111 .l'cca. R :l(l io LOT ,Ic m ini lll con <U lli j gran rcsi5lèl1cia. 

EXPOSICIÓ I VENDA 
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