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7'J adal 
Poques són les diades que es celehren 

arreu de l món amb la mateixa solemni
tat; entre aquestes, la que m~s es destaca 
~s, sens dubte, la del nnh::ement dc 

jcsunist_ 
Perú, malgrat l'uni\"Cr~alital de la 

festa, poques literatures com la calalana 

l'han canlada tan profu..;nment. Cal 
nom~s passar ells ulls per nostre canço' 
ner popula r per veure que bona part de 
ses cançons estan inspirades en cI ~lisleri 
de l'EMablin. 

Qui no les coneix ja des de petit? Qui 
es que no ha estat adormit més d'una "c
gada per les tendrc~ tonades de .;\it de 
\"(~llla", .El Noi de la ~lare~1 _La "arC 

de Deu •... ? 
] úS que s'hi presten !(ln a 6 ... er 

canl,'oll'i de brcçol Il'S narJa!c.o..; que el 

I 
Pllews De SU/JSCRIPCIO: 

~~~7!n,~E7l~ .' : ~ : 1~:~~:fr:S 
(ProYlnclu. p.,"mt:"f "I" bes,,,,,'.) 

la poesia 
nostre poh!e feia per celebrar l'Adveni
ment del I~ei-Infnnt, que eternament per
duraran en haca de le'" mares, qui com 
diu En Tomàs Carcb en cantar·le!oo 
_senten en la sang i en la carn de llurs 
fillets l'omhra llunyana d'aquell Infant 
ros i b/alU/llc1 que ,-a morir per amor a 
no~ahrcs •. 

1 passant de la poc!'ia popular a l'cru· 
dita, quins s6n els grans poctes que no 

s'han deixat capti\'ar per l'encis d'aquesta 
excelsa diada? 

~1ireu En "aragall, i us parla del 
dia que 

-llI plllll dt· la mitja nil 
Iol (111(('11 ha rrfil(ll, 

i lolfl /'I,aba lta floril 
;Jf'.~/í ... 6; lIaf._ 



Força coneguda és l'alegin .. Nit de 
Nadal- d'En Guimerà, i no cal parlar 
d'En Verdaguer, qui no sols en canta la 
naixença, sinó que dedica tres volums a 
la Infantesa de Jesús. 

l ultra aquesta trinitat literària, quants 
i quants d'altres poetes l'han cantat el 
misteri de Nadal! 

plors de cel 
Sortint de Berlem 

en pobre pe3:sebre, 

un nin com un $OI 

11 111 llum duperrlJ. 

So.! ull:s 36n e31e/:s 

de brill que enlluernlJ, 

303 II11Vi3 clJpol13 

de ro:S1l vermelll1, 

.son fronl i .se.s mlln.s 

eflfllllll.s de per/e.s. 

Un cllnl tol dolçor 

M Mnre li reM. 

un Cllnl ple de mel 

Iol Inlim I lendre 

que 11mb .ro ndormldor 

li clou le.s ptlrpeJJu. 

Me.s lli, no dorm no, 

que frl:sl lIl1grlmelJtll 

.sl .sembltl IIdorml, 

.son cor .sempre veti/III 

En veure IIqueJJ plor 

lri.slolll 111 Verge 

el.s IIl1vJ.s I e/.s ull3 

feblo&J li be.:!lI, 

i 11/ p/or del Infllnt 

el .seu i bllrrrlJII. 

Un e.slol de flor.:! 

nlllx de clldll perill 

nlldllle.s de neu 

i humil.s vlo/ele.:!. 

H.- TERESA VILARRUBIA 

Per acabar, plau-me recordar unes 
paraules d'En )Iaragall, qui deia que 
.Catalunya és Catalunya, perqul! fa olor 
de gineMa-. 

Doncs jo, imitant·lo, sentencio: ,,:Nadal 
és Nadal perql1l! va pic de poesia-o 

Ramon ARA:\ION T SERRA 

3alada nadalenca 
AI Inoblidable mestre de ..... 1n"'nt~ It_ AIob.Jrt Amot 

Oh, n~d6 de la g~Ua flQrld~ 

de le.f rox.f que arrelen al cor, 

que htu na.fCut en I~ nIt benerda 

que na.fq~ el FIJI de Dtu i Senyor 

i Ja H:n/.f la fredor de III vida 

rodeJll1 de ml.Jtrlll I dolor I 

el perfum de fa gaUa /lorlda 
t, de rOJe' de Jol~ I d' IImor_ 

LIl e.ffellldll"que brlllll en l'ombrlll 

re.fplandur/e.f dllrA al feu bref:ol, 

ili mllrefll 11mb dolor I alegria 

et diu cllnf, com un do/f: rou/nyol. 

mentre, vlbrll III gran melodlll 

de,vranttd<t peb Angel.f en vol, 

qui coronen 10n dnlmll plll 

Ilmb varlllndll de goig / conf:ol • 

De "e'p<tl. III blallor exqul.JIda, 

,'ha po'1I1 en to, ulb vllronll, 

I en III ledll fulgenl I polldll 

hi ha brln, d'or d.f ",t.f fln.f l ,ublll.f 

I el.J leu, lIallb, mlldulxa enrog/d<t, 

Ja prometen p<trllule, ventll, 

/ be'llde.f de breK<t /lorld<t 

I pregAr/e, devo/e, I humll.f. 

Jo,ep 1"1." FONT I RA VENTÓS 



'N adales 

FAII~I?g:;.el~~~t!t~1~~'dth1e~r~T' ~i~~ .. ~~~¡nt~í~~~ué~s~~~ !~~¡'qu~Ó:n t:l~ 
rostres s'hi retlexa tanta jOia? 

Davant d'un aparador bel.1amen.t gua~nit, la gent s'hi atura. Al peu 
mateix de l'aparador una veu IOfant\Oa cnda : 

Nadales 1I Nadales 1I 
Qui en \'01 un pom? 

La gent \'n fent via (Ot. mirant la ve.ne~ora de nadales... Una maina· 
dera porta de la mà un mfant6 ros I rinxolat.; una dona amb un gros 
cistell; un infant que ha ~ortll d'escola; una damlsel'la i una senyora rica
ment habi1lades; un nOI carregat de paquets; un vellet que mira amb 
recança i camina lentament... Van passant les hores. i no obstant els carrers es veuen sonors i 
enjoiats. Surten les estels I la seva claror és més pura que la de les altres 
vetlles. Les nadales, les oloroses nadales, van perfumant l'aire amb la 
sentor finíssima i pia. Els carrers ja comencen a veure's deserts, la gent ha sortit fa estona 
de Ja missa del gall; la venedora de nadales, la de la veu infantina, ja no 
hi és, i els e!:itels tremolen VIvament en el cel, tal com tremolana un 
infant nou nat... Rosa de SAi~T JORDI 

Cambra d'infants 

L
A cambra tota sonora de rialles, i ~iolera de jocs d'infants, tendra de 

somnis de vclls ~ue an.l'oren una Joventut passada, dolça de l'ubria-
~~~~~i~d~~~~ ?:s~eC: J~~~:~~r~n~~or ... la cambra tota plena de llum, s'ha 

En un recó, ci pessebre que una piadosa tradició serva, amb la scva 
,'olta de paper blau, cel ornat d'estrelles de plata i d'una mitja lluna 
daurada. AI lluny, al mig de, palmeres d'un to verd bla\'ós, les cúpules 
d'una dutat lluInt sobre un de~ert; muntanyes de relleu, s'escampen d'aer 
d'allà per sobr~ l'ampla ~aula que aguanta tota una vida d'amor i sacrifici. 
La molsa, collida pocs diCS abans al bosc, e-... ara ben posada entre els clots 
del suro; branquillons de galcerans es.trafenl arbres ataronjats; trossets 
d'espill trencat i paper plat,a fan de nus y estanyols; creuen a estones 
els caminals de cabres uns .figurins. Tots els camins saben l'establia. 

Tots E~~~~~~~se~~~ï~~~uae~e~u~~unes, xiques C! grans s'obiren unes cases 

~~b~:~, t~~~~~ ?~g~m~.~~i ~1)~~';~'I~~;:sd~:i~ S:I~~s:~~~~W,a~v1~at;;:~~t 
guiats per l'estrella de la cua I argent. Tothom va cap a 111 Santa Cova on 

els e~.\f~i~ ~er/~~~~,~r:;~e~~s a~[i~Ç~f ;~;a~:~nc~~~rJ~Wu~~~~'~: r~~ 
plata, i de lIumets que miren enlaIre, Joguines I dolt;os que fan obrir els 
ulls al nin endormIscat... Veu's acl la sala plena de llum i de la dolçor dels cors que es 
juren erern amor ... B. CANALS I BOSmIS 

Aquest número ha passat per la censura militar 



(Continuació) 

Amb els anys que havien pdssat, el pobre Tornava a passar la seva llengota pels llavis; 

Jan eslava desconegut. El verf que el rosegava somreia de malsangro i tornava li llençar-se 11. 

i la misèria que l'enflaquia, havien fet d'aquell 1e5 cabories : El noi? I que n'havia de fer ell 

home un tros inulil. un desvagat perillós, un del noi? Era seu per ventura? No l'havia 

tahul dolcnt i viciosot. I sort encara de qué deixar sense recordar-se mai més del seu pare? 

tenia qui li guanyava les lristes caixalades, La No l'havia abandonat en la misèria per a anar 

Cisca, ella sabia com s'ho feia, s'escarrassava ell a valar'se-Ia a ciutat? No era el seu noi un 

per ell lanl com podia. El recader se li cuidava d'aquests que viuen sense IIlupir-se a la maleïda 

de portar a vila aquell Pll de figues que ella terra? No era capetJàala fi? -acabava en Jan 

sabia fer com ningú més... Alguns CUllrtets en cruixint les dents. 

treia. ben pocs, emperò ja n'hi habia prou per a Si, ja era capellà en Llurs. Mai més n'havia 

mantenir-se i fins per a criar, 8mb les sobres, sabut res fins ara feia dos dies, que la dona li 

quatre bestiotes que menava a fira a Colldeneu digué que en Llurs acabava els estudis ... - Bé i 

cada dos per Ires. Tot hi ajudava i sempre què? Que acabi el que vulgui per mi! Tant se 

millor era allò poc que morir de fam com hauria me endona que acabi com que comenci. Lli 

esllll de llei en una casa que ramo erll dels dona, la Cisca, beneita de contenIa, li havia dit 

avançats que no creien amb el treball. que el noi vindria a no trigar a La Clotada; que 

Fins corria de si la Cisca tenia recó. Els Ja vindria capeJlb i que ctlolaria missa aur, en 

ml':s ho deien i no s' ho creien, perquè era cosa aquell poble de mala mOrI perquè ell ho volia 

mai visIa a La Cloltlda, que es pogués fer recó aids, despreciant IOlS els fucus de la ciutat. 

ni guardar unl! trist li moneda; però les males Que l'apadrinaria un ricatxo que se l'estimavtl 

IlengUes, que mai callen, les habien don!ldes per molt per lo savi que s'havia rel en Llurs l". -

aqullla COSII es deill... [tant s'tlrribb a dir, que sé jo lo que s'ha arribat a empatollar la 

que en Jan se sentí deslliura I de sobte d'aquell bleda! -

ac1bpsfamenl de mort. - No vindrà pas el noi sí ve envestit de 

- Silil dona tingub .. , - se digué per si tot frare. El meu noi ha d'ésser horlelb I en no 

xarrupant-se els lIaviassoscalguts, -Coi! Les esseni-ho el que arribar.!! no és el meu noi i no 

dones s6n el disble. Tothom parla de misèria em vingui pas 11 dir res a mi. .. i si em vingués ... 

I ella deu ben riure-s·en .. , Polser que ho guardi Oh, oh, si em vingués! - s'interrumpia en Jan 

per envillr~ho al noi!, .. - apretan! ferotgement els seus punys grollers, -



El que no he fet amb el Reclor, polser que ho fes 

amb ell. Coi i reeoi! deu ésser iovenàs i tahul. 

i aquest si que podria ddensar-se ... -
I oid desvariejllnl, munlllnt-se-li les idees i 

embrollanl-se-li els peTlSllmen!s. tornava a 

rumiar amb els diners amagals de la dona ... 

_ Coi! si ella !inguésdinersl, .. Que,què en 

faria?... Oh, oh... A clin Pau ll1verner hi 

hllvia joc arranca! de nit i dia; joc arranè.!ll de 

v.!llent. Les misèries que havill pogul an.!lr es" 

'Nadal en c a 

Floriran de nou aque.sfa diada 

la mllgica e.sfreJ/a, els cants i el perfum 

que abans enjoiaven amb trèmula llum 

la gràcia divina de la Nit sagrada? 

Florirà en els cors la fe retrobada, 

la jMa infantina, i el plor abundos? 

Com foren més dolces les nostres dolors 

amb el sol encís de vostra mirada. 

Infant que naixíeu d'una Rosa- Vera 

i ja embolcallàveu a l'Humanitat 

de flum! _ Ai, desembre, fred i congelat. 

com serves encara la glòria primera! 

Rafel rASIS I MARCA 

pigolllnl, Déu sab com i on. havien fet Clip 11 111 

gola xucladora de can Pau. -I Iol s'hi tenia que 

quedar per no lenir unll sola pessa que les des

lliurés? N·eslllv.!l segur en Jan de que amb una 

sola moneda se rescabtllaria de les perdudes. 

La sarI erll aixC a L.!I C!otllda; li la millor estàs a 

la vora de guanyar i se !'lIcaben els qUllrtos!.., 

Josep ~1, fOLCH r TORRES 

(ConfinuarlJ,) 

SIs nostres genis 

\7erdag uer 

El mateix que el seu CrisI crucificat, 

als humils, sobre 10/, elf estimava. 

Amb dalil d'exercir la carifat, 

només seguit de pobres s'el trobava. 

I no va morI ell creu, martiritzat, 

però e/ clau de l'enveja e/ dessagnava. 

No va morird'espine.scoronal, 

però un cercle d'infàmia l'enrotllava, 

Passà per foJlaquellgeni escollir 

que duia el/cés li dintre del seu pi! 

l'amor a tots. O, vil misèri8 humana! 

Passaran anytJ, però tingueu per cert 

que amb métJ seny i virlul que En Verdaguer 

no en forjarà la terra catalana, 

Fermí PALAU CASELLAS 

Alcoletgc (Lleida) 



'Una nena pobra 
Lli pelita Margaridll, caminava. un xic depre.s~ 

sa. III coslal de In cambrera que li dondvn III mà, 
Com cada. mall, havia eSlal luga.nt 11 III Plaçll 
ClI14lunYll, 11mb IIltrd nens i nenes de la seva 
edlll, IOlS tan ben veslilS i quasi bé Ia.nl bufons 
com ella., CllmlnavlI depressa, doncs volill 
arribar avilll 11 ClISlI, perquè hllvia deixat en 
mans d'en cBobí_, un bell llibre de conles I te· 
01111 11mb molla raó, que qUlln lornés, ja 11 hllgués 

~~~~~n;e~~~, a Ki~~o:e~~~vbll~n~~~~ss!~~r'o~~~~: 
locaven suaumenl i una veu. un xic vergonyosa, 
11 deia: 

-Nena. que és leva IIquesla medalla? 
Lli Mllrll'aridela es tombà, i veié en mllns de 

una nenll. si fil o no fil com ellll,llI medllllll que, 
el din del seu SlInl, li hllvia regli llit el seu padrr, 
Es quedà glllçndll. 

- SI que és meVII, no se pas com m'hil 
paguI Cllure, On l'has Irobllda, nenn? 

-Oh,-vlI fer 1'lIllre-He viSI com el quelll 
unll COSII que lIuïll: l'he ngaflldll I era això, 

-Moltes grbcies. 
La perila Margarida allavors es fixa en la 

nena que reniaal davanr . Era el ripus de nena 
pobra, que ella havia somniar. Un penrinar 101 
tivan' al darrera i fel una sola cuela escarranci~ 
da, lIigadll amb una ccosa blava_ Que volill 
ésser un llaç. Un veslit 101 Ilpedaça, I unes es~ 
pardenyes, que els foralS Que rl'nlen, li sembla~ 
ren capriciosos dibuixos, Lli Margaridelll resrà 
salisfela d'aqueslexàmen, que li hnvlll fet en 
un cop d'ull, Allllvors ~nsà que calia donnr~li 
quelcom per In seva acció, 

-Mllrin.-dlgué dirigint~se 11 In cnmbrerll-
Que no porla algun cè.nrim? 

La Mllria mogué el Clip de dretll 11 esquerrll, 
La nena pobrll s'excusà. 
-Oh, no '0'<11 la pena, 
-Ah, jll ho li nc-va fer IIlegramenl III Mar~ 

garidela,-
-Mira. nenn. no puc donnr~le cap dntim 

~rquè no'n porlO: però si en Cllnvi d'nixò, vols 
venIr a jugar 11mb mi aqueslll lardll , 



Els ulls de la nena pobra brillaren de desig. 
-Miro. veus. jo visc alli-i estiran el brllç, 

senyalà un edinci proper-Vindràs. eh? 
L'altra, na digué ni si, ni no, es limitll a 

somriurer. 
-Vindràs veritat?-tornll desde lluny la pe

tita Margarida.-
Arribà a casa tota contenta, i IInà a trobar a 

en cBobi~. El llibre que li havia deixat. estava 
T,mt nou corn abans. descomptant una esgarrin
xClda en le1l cobertes, ¡ unes fulles balderes. 
Poca COSII certamenT. Li explicà l'aventura. i 
quan acabà. en cBobi. restll salisfel. La petiUI 
Margarida. Iota j]'lusionada deia: 

-Saps, cBobi., vindra i és una nena pobra 
de verita/. 

Això és el que li feia il·lusió. Perquè cal sa
ber, que ja feia !llOlllemps. que els dos germa
nets, tenien una deria. Conèixer a una nena 
pobra per a poder-li fer cllri!al i ésser IImics. 
Però una nenll pobra de verllllt. corn aquelles 
qlle havien llegit en els llibres de contes. Havia 
de tenir necessàriament, una marl'lstra dolenta 
que li pegués. un pare que fos ubriac, molts ger-

nlaDe~:~~é'se~~ ~ri~·~~. estaven 8nsiosos. Amb 
els nasos apretats en els vidres de la tribuna. 
miraven si la veien venir. Per n. quan/a es ca
mençaven a impacientar, enlrll la Cll!nbrera 1Ie
guida de la nena pobrl'l. Alegrament la co~
duïren ni quarto de le1l joguines. La Margllrl
deIa li preguntà: 

-Com te dius, nUICII? 
-Marill Anlònill. per 11 servir-te. . . 
La pelittl t-Iargllrida 1Iofrr una des.ll·lu~lÓ: no 

li semblà nom de nena pobrll. cllll 11 haVia Ima
ginat que es diritl, r.1undll, Rose/Il. PepeTII. pro ... 
pro Marill Antòl1ill, nO erll nom per nenll com 
IIqueHII certament. 

Es pOi'laren a ¡ugllr. . 
-Tenia por que III tevlI mllrllsJra no el dei

xés venir Maria AnTònia. 
-La meva marllsTril? Si no en tinc de ma

rastra. tinc una mllreta més IImor01la, si ~arie5. 
AlIra dcsWlusió per pllrt de la Margarideta. 
-I no et pegll? 

-Mili. Sempre em d61ll1 peton.!! í m'esT(m<l 
moll. 

-Que és estrany. TotC5 les nene1l pobres 
Jenen marastra que Iu renya o mllre que le~ 
pega. 

-Seran les allres, pro jo no. 
En .Bobi~ intervingué: 
-I aquesta e1lgllrrinxadll que Iens 11 la mà 

te la deu haver fel el leu pllre quan eSlà ubriac: 
no fa? ' 

;--Ai" no, .no-vlI fer ràpidllmenl III Marill An-

tòn;s~l q~:1 ~:st:s~:a~i~~t~¡r~frr~aPttitl'l Mar-
garida. 

- Això me ho hil fcl- contin ub ItI nena 
pobrl'l-UnilmixelaqueTenimnCII1I1I, 

Dcsprés.brenllren i el1lgermllnse1! rcsi1rciren 
de les desll'lu1lions sofrides, veient que tenia 
molla .gana. Quan IIcllbaren, de! que 1Iobrtl. en 
e Bobl . resolgué donar-ho a ItI Maria Antònia 
per tola la colla dels seus germl!n1l perirs. 

-Te-va.fer-perelsgenl1l!nets, 
-No en. llOC Cl!p de germà /O-VII rer elll!, 
Ells solmen nova decepció, 
- Don.c1l emportll-(ho per ets papàs. 
Desp,res,lugllren l'Ilegrl'lmcn l nns queia ncnll 

pobrtl sen anà. 
- Tornarà1l un altre dil! MlIria Antònia 
Ella va fer que si 11mb el cap, . 

El1l d01l germlln1l. III vespre mentres sopllven, 
~omentaven lIn:'b el1l seus pl!pàs com hil vien 

~!t~~m~~, t:!~~lIm~lI:rgaridll féu un gesl de 

- Em quedlll moll IImic1l de IIqueixi1 nena, 
pro n? é1l. una pobretl'l i1utènticl'I, f1gurll'l pi1pà. 
que s en dIU Mi1rla Antònia. no re mllra1ltra el 

~e~~:t~re.En~ I~e~~~dllq~! v~8 i unn~ tev~~lIi::~ 
fèllSlncaCIÓ. 

En cBobi~ assenti 11mb repetils COp8 de cap. 

M." LluislI ASQUERINO 

Cançó de 'Nadal 
A !ROM €le!xà 

'101to blava, volto clara, 'Briso fresca, briso "Ioda, 
le més bella de tot l'any que per to! saps de voler, 

qui el brodo amb tantes estrelles ora puges o lo cuIno, 
qui et dóna a.quesl tremolor oT'a corres, carré avall, 
volto blava, volto claM, sllrobess1s una noia, 
lo més bella. de Iol l'ony. no l'escllbe!less!s pas, 

brlslI fresco, briso Illada, 
que per tot stlpS de volar. 

1'\01" llaUna, mor que canles, 
avui no et col pes cllnlel", 
Je cente el cellle lerra, 
¡lo muntanya I el pla 
7'\lIrlners. hisseu ¡es veles. 
que l'Infant 1esús és not. 

1R0geli '1ldal 



í 
I EL FILL PARLA A LA MARE 

A la meva 

Escolfa mare, si jo em moria, 
los ulls no aneguis en e/ern plor, 
si Jo em moria, mareta amada. 
vull que Iu vuquis sols de rccordJ; 
molles vegades més que cb que viuen 

;~~~~::a":e::'~:~ ~~Y~ï::~;mn;~ris; 
que moll mé.J promplc tíndrils rcpiJs, 
mes no pol ésser, l'estimo m /usa, 
perquè Iu et moris abans que jo. 

Sí Iu el mories, mare/a meva, 
de mi que fóra des de llavors? 
qui sap Ics rules que seguiria 
sense l'es/rella del leu amor, 
qui sap sl fóra lo que soc ara, 
quí sap si iria pel món com orb, 
o, mare meva, quina Iríslcsa. 
sí Iu el mories abans que jaI 

Peró marela sí Déu volia 
la teva vida lornnr en pols, 
no Crt:guÍ$, marc, que fossis moria, 

?:f ::O~::í~~~$ :':r~~:;:~~~:: 
ci mateix dia que moris }ol/ 

Angd VALLS PUJOL 

FLOR DIVINA 

l!.e¡aX::~;;!~ ::~ :~~~:t~-
rC$sonA un cant d'alabança 
qut: di amor el$ cor$ unglo 

.... A poc l'auba desfloria 
el vergcr de pcdrcria 
quc fremia 41 cel dc ¡l'cd; 
a l'en$cmp$ que en l'c$fablia. 
del rO$crar dc l'faria 
enftorla clfc$wcI. 

Anfolí TARRATS HAYOLAN 



JOVENTUT CATALANA 
ANY PRIMER NADAL MCMXXIV 

DÉU, FILL, REDEHPTOR DEL HON 
IIrJgut u p/dat de rJo$IJlIn:$ 

(Oltmlx di JOAQUIM 1l0~) 



'N"a.da.lenca. 
Xamosa nit de :Nadal 

Pastor, quin Irel deu fer dalt la muntanya! 
no hi tornis, •.• fan se val! 

que freda i iris/a fóra en ta cabanya 
la vetlla dc Nadal. 

El remal arrupit en l 'establia 
no { ' hapas d'enyorar 

si et quedessispasfor com em plauria! 
respon, et vols quedar? 

Tu a la foscor que volta ma ca.seta 
durlu un raig de llum, 

i embaumaràs ma lira de poeta 
amb un novell perjum. 

Plegats espiarem la fi del dia 
que en / ' horitzó morinl 

ens doni:~:::a~e:,,~~r:{¡ïfnt~a 
Vora delloc, tu em contaràs rondalles 

o vina aquí aprop meu! 
Nit de Nadal! nit plena dc rialles 

d'infani, contes i neu! 

Tu llescaràs del pa l'ample forra da, 
jo del rebost freuré, 

la tosca 3:':n~/~O::::~~~~a~é. 

l el verdle0:::gi~~~:~~:ú:::.:tje 
vora ci {r;d~~ ~~j~~::¡: lf:::S~fxa 
l en la plana nevada ¡ solitària 

que dolces brandaran 
les campanes sa mística pregària 

al bon Jesús infant! 

l'faria del Canne NICOI.AU 



'Un hoste iI'lustre 

Cridal per l'empresa del Romea 
11 donar unil de les Ires conrerències 
anuncilldes sobre lelllre. ha esltll 
uns dies li III noslra ciullllelmb 
originl!l I revolucionnri dels lIurors 
dramàTica. el fllmÓs I docte prores
sor sldUll Lulgl Pirandel'lo. que 
1.'InlS IIdmirlldors lI! /I Cilullunya. 

En l'hisròria del lelllre IIquesl 
tscrfplor forma tpOCII. Passanl per 
dllmunl de IOlS els mOlllol'l i Iren
canl IOlS els rupecltSII III Iflldlció, 
a re!'lcenografla. a 1/1 moral general
menr admesa, ell no fa cas de lars 
els convencionalismes eslllbler.s 
per /I crellNlt un convencionlllisme 
Pt'rsonal. 

Els personalgel!l del Plrllndd'lo 
s6n molles vegades raIsos. I les 
lleve:!! situadons inversemblllnls, 
lafluradorllmenl rebuscades. Però 
SÓn sempre humanfssime.!! I tntl/es 
~clllla la pa!J!Ji6 per damunl la 
Illeralura, ilnalilzada amb le!J méa 
cruesllum!J de la ra6, 

Els seu!J argumenlS, les !leves 
escenu, el !leu dillleg lenen u~a 
vJvaeilill obsessionilnl, Tiln aVial 
VOa semblil que es IraCla d'un us 
de realisme porlal al darrer exlrem, 
com que la fanla.siil campeja per les 
laules, Però la fanlasia lambé le 
els seus realismes, Que .són les 
anOrmalil4ls, Però Iu anormali
Iais que plauen al plasmador dels 
'Sis personatgu en cerca d'un 
ilUlor. no aón les ffsique$, ni Iu 
morals, Cada personalge de Pi
rilndel'lo le un cervell com cal, que 
rilOnll .. , Ah, però: raona massa, 
1 en IrobaT'!Je encaral amb un per-
SOnalge que le raon!J IlIn poderoses 

~~~c~~~rll~~~~ig~~ :?as~:Qeu[~!I~~ rOl"flani~za 
cló socIal, però raramenla la manclIII de 1ò¡'lca, 
Pirandd'lo doncs no és 3Ollsla, Però el!J seU!J 
personlllges no ~oneixen el Mntlt comu, sin6 
Que cadll un d'eUs le el seu .!enfIt partlcultlr I 
per això u barallen sense mai en/endre's en 
una soluci6 burgesa i acomodalleia, 

Pirandel'lo le ds seu!J selxanla anya, Era 
la fllmós per lea seves novel'lea, els seus con les 
I els seus poemes, fins prop dels cinquanta 
no va donar'se 11 escriure pellealre, Sembla 
que a la fi va deeidir-II d dramlllisme de la 
guerra on VII perdre-hI un 1111, El delesta el 
ltalre _ a!lrma amb la seVII pru\la d'upalarreT. 
cOnvenida la en una po$ - perquè posa 
lanles coses _ aclors, escenografia Indumen 

:a;~~'ae~o~re:~~eelll~~ti~~slil ~Ia~e~:¡~~alr:~:~~ 
seus personatges, barrelll l'aclor amb l'eapec' 
lador, portanl la comtdia a lea maleixea bula -

euigi pirandel'lo 

'lues, i por'an' el public a l'escena, TO'iI per
~ona que es mou y que penlla 'e per eU el milleix 
,"Ierta, 

La conferència Que lenia anunciada abans de 
la reprt.'lenlilciÓ de Iii lleva obra -El bilrrel 
de cascavells. va ésser un renex d'aqueal 
piI!",mall, que c~nsialelx el nirvI de la seva 
oni',"alteo:na. L,l'Iu ,Ire aUlorva anunciar que 
en lloc de, dl~.'IE:rlar relÒTlCllmen/ en'aularia dillleg 
amb el publlc. conlealan, IOlea aquell" pregun
tes que se li fesaln relacionades amb el seu 
lelure. 

Alx~ donAva cerlamenlaQuellalre rullslal 
ranl~sllc a l'hora que alTlbufem a les M:ves con, 
cepclonll con\'encionals 

Perquè mta d'un Inge:nu inlerlOCUlor espon
l2Ini quc:dll .amb un pam de nas. sense qurme
rtixé.a arencl61a seva pregunla, car les que havIa 
de con/eSlar li eren la prhlamenl conegudes, 
AI cap,de,vall, comMia... X. 



L 

61 'Naixement de lesús 
i, un" nU d'hivern I $'hiJ enfredorI( la terra 
de limf, gromo/b de neu que lIdln etllenl del 1;t:1 .•• 1 
I ,'h .. ge/ili ci plll .•• 1 ,'ha gclat' • .Jerr" 
I iJ/firmamcnt no brilla I" llum d'un ,oles/d .•• t 

AI tu#:r tJ Betlem, Il(m vbl una establi., 
do,.Jeu que mig ¡x:rdut, recerque" .lJcoplucl 
l'un t, el bonJoH:p ... II/',d/re n't, narl ..... / 
que v<'Ih plcn, de ladlc, amb cdmlmtr feixuc •.• ! 

Entren {lmbdó, di dlru. B/liII mig dejtJJlldlJ 
,' .. dorm ddmun{ dJ{Jç que t'fet de ¡HI"" ¡.umldiJ •.• 1 
El !ICU espó, l'lJbrlgtt pic d'amOro, ncgult ... 1 

I, oli goig I ell do, desperten ili punt de mll)tI nil 
que e/p/or d'un ICt.dre lnjtJntel.t omple de V(:n'urll ••. 1 
lli 1:, ndfel/elwct d'aquell .. Verge PuNtI 

JO{Jn MARTI APARICI 



Tipus 

catalans 

de l'alta 

muntanya 

ClIds del 
noslredrslln¡rU 

~mtc 
edll<lrdRIf)J 

<-* " 
J;¡ .. ". *. 

~,;. ., 
;,.p4Yi4\/\~t~~ • ~ <> 

,1\ ~. ~ . 

~e~:,o~~~~,~o~nt .~~ 
ran via els reis d'Orient \\\ 
pels camins en solitud, ,I 
guiats pel rar resplendent 
de l'estel, aparescut 
sota l'ample firmament. 
'l van a retre tribut 
a íléu-'lnrant que ha nascut. 

]. íluatis 'ltarie 
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I d .rlnllUs Imlt •. Oermenl 8otey) , r CQdldU 8'enU08~menr pdl nOlr"". I sftn han ur8 (¡\QuuturotOllr 



MON rseRRA T \:1111 pal'<;lll dtl MontsUr 

'Cens Ires onys i saps fer punto 
amb fil blanc d'aquell lon fi; 
tens Ires onys i ton xlqueto, 
gairebé sops de cusir. 

tens tres onys i no els petito 
pro no els ton gron com soc, 
Iens tres onys i no voldries 
créixer lon o poc o. poc. 

'Cens tres o.nys i Jo m'esllmes, 
segons Iu diuS, fins ol celi 
tens tres onys I dius poraules 
que son dolces com lo. mel. 

9"ronces Uiq eJen50 n, 

(tOI.Car<l.wnl) 

'Cens Ire.:- anys I jo els mareto 
d'uno nlOo. de Cbrtró; 
tens tres onys I te l'estimes 
com filie lo de debó. 

t:en3 tres onys ¡ vos o escolo 
codo tordo I demotí; 
tens tres onys i vols onor hI 
per apendre de llegir 

'Cens tres anys i n'ets petita 
tal com Jo Ja soc estoti 
tens tres anys i amb gran afecte 
més de Ires cops m'has besat. 



MONTSEIUlA T : OtlOn dtl poU d .. l'eSIlI~s¡o 

petites proses 
'N" d" 1 

Repicament de camp<lne~. 
:\ I ultitud~ en els mcrcats. De tots els l'islclb en surt la cua del :tpit 

per a \'ol1a Kreixosa de l'endemfl. Penjats a l'altrc bra\, un parell de 
pollaStres de crestes de for, quc s'ap ropen a l !:.Ilcritici a passos de geA"anl. 

Parades de turronaires en tots e ls indrets de la ciutat; indiscutiblement 
Alacant es el dia que te m!.! .... gent a Barcdona. Eh; carrers de la ci utat 
valenciana deuen l'estar dessert .... (TOb els $('11.';; hOIll('s son aqul ). 

Cromos de mil coloraines en man ... de la 4uitxal1a. 
Dèc;lIIc.'i quan el rostit repo~ al bell mig' de la taula, i gestos felS 

~~~Sn~)~~.~~e~1 f~~~/:~ :1~~:t;~~/~'~~('~~~su;:~~·~:i.7CS que rodolen l'aril a,-all 

Nadal! \'ct-aquí el nadal d'anys enrcra j el d'ara. La tradició ~cglleix 
rcspectant aq uesta manifestació tan catalana .. 

Joan TRLJLL..-\S I I~ I ERA 



MONT3E:IWAT: Arcftdu del p.I",Ulu Monnrlr 



IH~ L'ALTA MUNTANYA (Ctld e.lllfbJ 

(Clixé e.l?llb) 
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1)(tmuntl.s li" .. delllX m l (JIJP
IJ

9
ltJ

• 
fi .. hi peni" III nltumUIJ/cnl/umCUJ/ 

~e .cnt rabeig de pl,"I ... dlru'" culn'" 

lel e.lo~"lIc' .ón d,,,,,,,,,II{I f.ula, 

dl"." .. ",pll •• ln' clt¡d/1f,plJ Ig .. ,,¡'Jt"a, 

",olie. I ro.,c(IO.upt:r Iu f1
lJllln

""" 

ErlJ.".clrcrdt:clnq"'Jrl",,,,,y.,flJllcrlJ 

de d~ 9<:",: .. lJcl"'" de ¡ .. pml. JH<J
c
'
o
'. 

/fporl""lJlJIf/Orl,,,,m/Jnyde.ec,,, 

'Icra' .... bItUJ.lcorrcl}ol"."urlt: •• 

EJv'" morl¡d"""ó/O" "" .. "lgtJl 

"'br"''':It''' .. " ..... ,¡oc/JIJ.o«J .. '''b''''''ye. 
¡ .. gu" .. ,bIJ¡ ..... rl"".""'.,vor .. fa rélllJ 
Que "/..,/omltu "blb nJ/IlIJIIllerrDf(u, 

De.oll"""'"I n¡1s ,JII/,q;JeHlJdU, 
.".t"rlJIJU:1J IlJ ll .. r,p#!r4/grlln di •.•• 

Amb unit mllUiII .. I. dllo, l'hereu uper'" 

, _,,"" de dc.w:llltJr ci $OC pro/lftc. 

piu. que plt:.rM dll"' .... II". /Jup/u, 

1 __ ¡ 11/"9" lreu .. e del/on. d 'un" bau"'''' 

D 
E 

N 
A 
D 
A 
L 

.. r .. unpl«delurro1U, .. ra " ... ,.cordes, 

aril Ulla ClJpSIl plena depaslllles 

;.m pinu:lI, pel dlbuls que l 'enllmora, 

/u .... bru$IJdcdr/Ij/' .. au' .. rde"J'e •.•• 

L 'onde l'f"I/I, t:Om riu de pari de d/ .. lre 

pas .. n/ presents .. Isls que I/Irll ~u .. , 

Irlue,,/o/sdelacmoelol,,/a,,//"II 

dt:lumdJlhereul 
DII"IIIIc .. lcso,,~eltoresl 

Icspllrpt:lles"ope.e", lIlIre.d/"'s 

1t1l~/a/t:llre'sO"s, /l'''lullll'.o,,,,,1 

de/lldes, de/olle/. / dr: bat' ... e ••.• 
_ Hpa,1I dormir. di .. l'a~/, t:I IIell "oldrllO 

e'l/o/arelcllpdaldt:l 1Idma9"e ... 

Qua" "¡"90) .", 'n IIdom., ",I ""',, "'~I~"'",...· . 
un peto ple d'amor dllmu,,111I ",H!t)I'ÇII, 

despú./a la aml,llIla parc la"1... 

J. COSTA I pOMBs 



RAD l MERAVELLA 

2es ones de 'Crianon 
(7iI.sIÒr!a enuge) 

Le~ ones han aturat, -,;cmpre, les I-C
ccn.lues lleis sads. Semblen que obeei· 
xcn (OIC~ a les lleis lI'harmonia uni\"t!rsal, 
\.junls esperits tafaners' s'han csfon:nt 
con..,tantmcnt en arrnncar·lt's dc la Natu
rnlc..,a. 

.\ pr0l'()~it (]'aix(), m'han explicat a 
no ser !.jue jo m'ho ha~i imaginat la 
segt.lt!nl narradó: 

Era un dia tic la taruor tle l'any lïRü, 
ljlHln In senyoreta de Lamballc, que es 

~~j;:;~'J~ Zl!~;"'~lrr:~, ~~;~'c~cl~e~~~md~r~" 
mig d'unes branques, un home habillat 

~e~~~~~~t~~~~~~ J~~~s~~~~a~eaj(~1~~¡~~~~ 
Tirava, ue quan ('O quan, un palet dintre 
de l'aigua I scmblm·a segUir amb una 
~ran atenció la caiguda dc Ics sc\'e.<; pe 
dres, com tnmbt: Ics ones que cada y(~gada 
es forman~nJ les quals anaven fins a fon 
dre's als costatS mes allunyat ... uc l'estam'. 

Ella \'a apropa r·se, al\a\'or s, a l'abat, 
el qual, sorprèS i confós, \"a aixecar·~e 
tOl tle soble, La senyoreta de Lamhal1e 
\"a reconèixer en di a l'ahat RochOI1, a .... 
trbnom-òptic del rei i membre de l'Aca
dèmia remi de les Ci~ndes, que li ha den 



prc~ental a la Cort. Preguntat di5crcta
men.t per la senyoreta de Lambatle e! 
':I0tIU que li porra\'a estar allf,l'abal 11 
I espongué que feia estudis sobre la pro
pagació de les ones en les aigUes de l'es
tany i pen¡,;ava amb allò inventar un medi 

~~~~t?;~I~e~eOi;.daè~b~l~eh;~~r,~~~ e;~u~:~ 
d'in~eITompr~ aquell~s experiències que 
1'0tilen contribuïr d'una manera gran a la 

~~bi~~~lp~~~'i~ J~~~: s~~!:~'U~~i:u~~st~; 
{"tIrs dels treballs d'un sad tan eminent. 
L'abat ho va permetre, i va assegurar-li 
~ambê que el cel l'afavoria ben clarament, 
Ja que li enviava, sots la forma m(:5 gaia 
del món, les col'laboradores les quals la 
seva ciència tenia necessitat, 

Tren d' ones j ones fonedisses 

~r~~r~~~1~~~!I~~ ~~~a~U~I~a~~t~~:nd7n~i 
JOioses, per cert un boci de suro de la 
~randària d'un e~cut i les pregà dbper
~ar.sc al voltant de l'estany, de posar c~s 
Suros al cim de l'aigua i de Pl?saf at~ncló 
Rol;ho~~~~~It~¡~~yq~l~II~~~~~e~. al ~:s~:~ 
t.ambé de l'estany, deixil caure de. tota la 
seva alçada dins del mirall de l'mgua un 
ral el, i totseguit es va veure nàIxer al 
voltant del lloc on havia caigut la .pedra 
~ercle que, tot aixamplant-se més I més, 
s',anava allunyant, seguit immediaram~nt 

? ~~~~~~r~'~nean~~r~I!~ii~ed~~~:~~~~~~t~~is 
eren de més a mes baixos, i anant totS 
ràpidament cap als costatS tic l'estany. 

Els tres suros s'alçaren al pas d'aquest 
Ire~1 d'OIlCS, però molt méS fort al_primer 
CCI cIe que no pas al darrer. Era ben 
palpable que la força del Ircu I('o/les 
anava fonent-se per lo que l'abat hI dom'! 
el nom d'ollcsjdlledisses. 

Recepció bona y recepció do1enta 

ci s~u parer; amb una g-anyOla molt 
e~cruent per cen a la se\"a boniquesa, \"a 
dir que :-.eparada de l'ahat per tinia dretn 
tle la pt:tita illa del mig de l'estany qUe 
aguanta,:a el){rup de bronze de /a Nois· 
$011, haVia \"1st el s,e!-l .suro moure's sola 
ment a,,!,b UllS quasI Imperceptibles movi
ments I que per tant IIm.'i" reblit IIIOIt 
/lla/ameli/ics Ollt' .... 

Le5 ones són per tot arreu 

L'abat sens donar importúm·itl a 
a4uest~ protesta, \·a escriure : primcl 
que les one.s no 'poden facilitar una COI'~ 
l'l'spOItdètrorl prl1.'f1(~a, jague oothom que 
té sobre 171 !:iC~ ~anll un aparell receptor 
pot recol1!r-l~s, I :;~~on que hi ha llocs 011 

~~ò~fcC:~~~t ~~s~i\;~~J~ t~7~~J;~.quC sig-ui 
pabat R?eh~n ha deixat dintre la his· 

tòna de, la clè!lCIn I~ reputació d'un home 
que té I espent enginyós. Tot just havia 

~~m~í~\~~~uqeUr~IFe~/~I~~j~:c;, l:~~~ 
sorgl la .dea u obtc01r ones continues 
olte~ enll'cliltlP.U/C5, q':la.1s cercle~ no prò~ 
cedmt de Inll." no amnen de baixa, sinó 
que cottscrvaltl /a malcü'a alçada for
mari~n una c~)!:n:ntia de cercles de la 
mateIxa valor J 101Ilterromputs. 

One5 entretingudes 

. Llavors va lligar una pedra a un cor
dill, la va fer baixar dins a l'aigua la \"a 
pujar fins a tlor, la va tornar a l1aixar 
I ab;:i amb u!1a correntia de alter~~ts'¡ 
r~~lar::. ,mo'·lments va formar a la super· 

~\~;~~I~~~~:~)~~~ ~C~é~ 1~~~~CI~~sq~f~ 
costats m6s allunyats de l'estany. Fls 
suro~ balla"en tot!>; a un comp[¡s re~ul~r 
meny~ el de l:;t !;enyoreta de EsplOas~~ 
que s entossudIa en no donar a conèix~r 
res mes que els ~o!t pet~ts moviments 
que al replegar-se 1 aIgua h obli.c:ava. 

l~auury DE SAUNIEI~ 

Josep Brea, trau. 
La senyoreta de Lamballe i una de I.es 

!:ieves amigues la senyoreta de Pnnthlè
vre, varen co~fessar ha\-er "ist aquella 
tant dÏ\'ertida prova, però la gaia ~enyo- (Colttillltarà., 
reta de Espinasse \'1\ negar·se adjuntar 

(ll'IUBlr~cIÓd"LolllAni'llId~) 



Cançoneta 
S:'1l1 .J Ulep jll ll! amb .,n t'~l'o5a 

U! .Jentiren defall •• 

qlll'm fadig:lI.f ca minave ll 

i el co mençava cn fo.'q ni. 

ni,,; <piC varen sortí 

cI., cstclç (Ic cap_vcslJrlldll 

e ll l'I ce l J'or i carm i. 

1 Sant J OSt: IJ i la V crgc 

pn la fadiga enJo lcí 

t'nl ra rell li 1'('"labli" 
de la vora del camí. 

Olot 

L u l'a llc' '('<l lICI d e terra 

VIl II començar reverdí, 

po€" dC:'llré.f .fe poncellaren 

cO ln pel m aig de bon .nat; . 

Llavau IllHqué. volia I J 'nl1gc l ~, 

el ball J UlIlc l Diví, 

i d;,u la l'obrll eS labl ia 

,nll.gica Il u ln ruplc:nJí, 

; .f'obriren It:I poncellel 

que (',tavell jllsl • n OrÍ, 

... é, (lRirosc:.s i gemades 

que: 1(':1 de: cap ",és jardí. 

Mari. Mercè DEVESA 



~adalenca 

,-Ai! senyoreta Elvira-exclamil la 

¡'~~;Ial~~~~~a~~ ~:~~~~:~re~e\'a\lnr per 

-Que et passa, Rosoreta, que et 
passa que estüs tan rristoia, 

_ Res, miri, que ,-eig que ja s'apropa 
la gaia festa de Nadal i, en nostre \lar no 
podrem fruïr de les delides d'aital diada. 
Des de la mort del meu pare (que D6u 
tingui en Glòria) la me,'n marc estimada 
es va decandint pe!' moments y e111 te!110 
lIn fatal desenllaç , Fa tres dies que no 
s'alça del llit, i ja ho veu, la porteria va 
molt mal cuidada. ~o t:S que jo em la
menti de que tingui que fer Ics feines que 
ella feia, no. No és per això, senyoreta 
~lvira, que m'exclamo, Tots no~lrcS pe
tits estal\'isja s'han gastat, i a\'ui, a l'anar 
a casa l'apotecari a bm;car un cordial 
que el metge mantl ahir vespre, na me 
l'han volgut donar perquè diuen que ja 
els devem masses pessetes, i, en tant no 
anem a saldar els comptes anteriors, no 
ens volen 11a1" més, Es per això que em 
lamento, senyoreta, Hi ha cncar un al
tre motiu que ajuda a fer m(:~ punyenta 
ma pena: Li soc pesada? _s'interrompé 
asi mateixa la Rosor- Oh! ja ho veig 
que no; vostè és tan bona, senyoreta E1-
vh'a 1 Doncs, com li deia, hi ha un al
lre motiu que fa augmentar ma pena, 
~n ~adoret, el mes petit de totS, amb sa 
111nocència i com que encara no pot com
pendre el que s6n les penes, sempre 
p'ensa en Nadal per a poder fer _cagar el 
tIÓ., el tió de tots els nens del poble, al 
~ue, en aquest dia per curullar de més 
Joia les llars i donar, sobre rot, goig als 
petits, s'el fa brollar torrons, neules i 
Una munió de dolços i J1aminadures que 
fan saltar i ballar satisfeia a son entorn 
la mainada. Jo no sé com fer-hO perquè 
a en 8adoret no l'hi manqui el tió, car 
m'apar que's morir;L de PI;)Oll. Si tan 

bona fos vostl', senyol'eta, que m'asse
nyaléS el camí que puc seguir per a sortir 
de tot aque~t pas! I si ho fa, no~ahres 
tindrem que pO!:inr, en el munt de nostres 
agraïments enver~ \-ostè, un altre pcr a 
correspondre-li quan podrem fer-ho. 

Així fou com n'Elvira, al da\'allar 
aquell matí de son lux6s principal, es to' 
pà amb la Rosor, la filla gran de la porte
ra, que tot i essent la més gran no arriba 
als deu anys; emperò b; tan entenimenta
da que a qui l'escolta li apar trobar-se 
davant d'una dona dc seny per l'expressió 
del seu semblant i de ses paraules, 
, _ T~t s'arreg-larà, Rosar, li digué; 
I el carnI que em pregues que t'intliquivaig 
a ensenyar-te'l al moment: prega a Déu 
confia sempre en Ell, i ja veuràs com to~ 
es posa de fab6 atlmirable, 

l, ?it aix,b, n'Elvira s'escorregué, més 
que s aparta, tic la Rosar, marxant apres
sadament a fi de no deixar veure una in
JiscreUl. 1111grima que senS \'oler li apa
regllt! ,s,imuh;'llleament en sos ulls, lliscant 
d~spres per la blanca finor de son rostre 
el ¡tng~,J. Tanta fou l'impressi6 que li 
~rodUlren les paraules de la Rosar al fer
It aquella confidència; li produï en 
tan fort~ e~~ió, que no deb:aren de des
pertar elms d ella els sentimentls de caritat 
que, ~er cert, feia algun temps tenia cn
dormIscats, 

En tant, l'Elvira, oïda la narració d 
l'improvisa.da portereta, anà pensant e~ 
ço que podia fer en favor d'aquesta i els 
sells g~rmans a fi d'aliviar, o al menys 
protegIr, a la malalta, a la Dolors, la fi
del port~ra. de s~.casa, qui l'ha\-ia \'Ísta, 
com qUI dIU" l1atXer y crèixer, i l'ha\'ia 
duda a pa.<;seJar i a jugal-, cuidant-la amb 
el mateL~ afecte que (:1 jardiner desplega 
per a CUIdar les flors de son jardí. 

Si; l'El,\'Íra ja s'hada fet el propllsit 
de protegIr, en tot el que pog-uês, la dis-



sortada llar de In Rosor. Ella mateixa 
aniria a casa l'apotecari i li I.liria que 
tot lo que ancs~jn a buscar ells, els fillets 
de la portera, s'els hi entrcg"uéS sens va
cil·lació, presentant després el compte a 
la senyoreta que pagaria, a méS, els 
comptes atrassats. 

No cal dir quc la Dolors, marc de la 
Rosor, des I.le el jorn que començà a pro
tc~ir-los In caritativa senyoreta. anava 
millorant, puix no li mancaven aliments 
ni cordials. 

Teta Osó, que no li nones papar al 
tió mono te m'ha de tadar tu ions pet 
Nadau? 

Veusaqui la pregunta caractc rfstica 
d'en Ballorcl al aixecar-se de fer -nones
com deia ell. 

-Si, Badorct, li deia tela Rosor, 
avui li he donat J,:arrofes L.. No pogué 
acabar. CuitI! a amagar-sc a fi I.le que 
ell no sospit~s la tristor que dissimulava. 
Tanta cra la pena que li provocava la 
pre~unta del germanet. 

Faltaven dos dies per a la celebració 
del naixement del Redemptor I.lcl món, 
i veusaqui que la l~osor, al aixecar-se del 
llit ben de maU i vestir-sc, encenguI.! el 
llum perquè encara a penes s'hi "cia, i al 
anar a posar·se Ics sabates, oh estupefac
ció! les mans tregueren de dins d'elles 
un paquNet contenint un paper moneda 
i una lletra, Per a saber de qui venia, 
Ht'gl aquesta i exclamà: 

-Sen.s firma, emperò no cal! Es la 
senyoreta Elvira qui cm fa el present. 
üh! grl¡cies, g-ràcics, senyoreta I Tal ho 
compliré, si, lOl ho complire:. 

1 aixf ho feu. Anà a mostrar et pfe
sent a sa mare, comprà ci necessari per 
a el ti6 i esperà el dia, 

La Dolors, cercada dels seus fillets els 
feu . CUL:"ar- el tió i en acabar els hi adre
(,:à un petit sermonet : 

Fills meus, mercès al cor caritatiu 
de la senyoreta Elvira, enguany tan sols 
ens manca la bona companyia de vostre 
plorat pare. Sens clIa, enguany, qui sap 
si ''os hauria mancat encara la ,'ostra 
mare, la que ''os ha amanyag"at de petits, 
la que per a fer-'·os adormir us cantava 
cançonetes d'aquelles que ni sentir-les 
l'tmge l de la sòn, venia a cloure vostres 
parpelles. I, a tu, Badorct, t'hauria man° 
cnt l'¡¡·lusió m~s Rran, el ti6, a que, mer
cès tambe: a la senyoreta Eh'ira, no li 
ha mancat cap dia cI pinso corre:>ponent, 
a li I.lc que avui pOA"uessis recollir tot ci 
fruit que t'ha donat. 1, ara) d'avui a en· 
davant, enteneu-ho bé, al anar-l'os·en al 
llit i resar el que ja sabeu, afes·iu, no LIS 

en oblideu, un Pare Nostre fi fi de que fi 
la senyoreta EI .... ira li consen-j l'ideal 
de caritat que ara posseeix, en bé dels 
pobres i desvalguts .. 

No pogut.: prosseguir. Sos ulls s'om
plenaren de roentes llàgrimes i els seus 
!lll!.!ts l'abraçaren tot commoguts ama
nyagant·lo. i petonejant-la com ningú com 
els fills saben fer-ho. per fi ali\'Ïar·la de sa 
gran pena al remembrar els anys en que 
compartien l'ale~rria de la diada amb en 
Jorl.li, el seu home, que des I.le el Cel els 
de\'Ïa estar contemplant .. 

I~amon SAi\CJ IEZ GRAU 



61 pessebre 
Brillen cla res Ics eslrellcs 

dc l " Jcrmo!id f csia anya l. 
Recordem-nas-en d 'aquelles 
CilrlçQ1lcic$ dc NadiJl1 

Vo,J{rcs marc, moU placntclI 

cnsenyani-I.JoJ el r;a ml, 
VO", dura n avui, confcnft:" 

a la fira que hi ha ad. 

lfcnt !lcmpre el pldold/rc 
avui, que us comprl1l dlrcu, 
el grmiU gilll tani canfalre 
li el bou que lla ura cI conreu, 

I 1111<1 céucfa x amo:J6 

amb gran porxo i fines/ral', 
una dona amb la filOJd 
I Uf U xal, mt, grantl que els porlals. 

Un riu iJmb papcr dc plaiit. 
un, Plulor, que fan un foc, 
11'Arrgr:l dc l 'Rnunclafa 
, obre un núvol bltmt: i groc. 

U'UI hONJ en cada paradil 
ben b é h' pa!J.~areu, mlrarll, 

en " cJü.blla nevada, 
prop d el bou, JCSÚ!I Inlim l• 

Compra reu també UTI cap,,'¡rc 
que é , hebreu, I un daViuJall 
d 'oques nedant en una II/gua 

feta d 'un troç dc mlrdU. 

I fol és dc fe rUI culla! 
fin , e¡' reÍJ que un ric fre,or 
porfen en Joic , i lm frul/a , 
din, ca/~e, d 'argenl i d 'orI 

Tenlnl Ja {J punt ¡e . figure" 
f e u pcuebre amb go ig i iJjtJ1lY' 
Glòria " ~u en le, alture'¡ 
perqut el pogueu fer cada anY· 

r brillaran le' e,/rdle, 
de "hermo,a fe,iiJ anya l. 
Canlem, canlem donc" {Jquellc, 

cançonete, de Nadal! 

Jo, ep ARA GONES 1 XlLMA 

'Nadal 
eemo: 
_per nodal coda 
ovella al seu corral_ 

Nadal! Tot és tragI. Tots els que viuen 

lluny de Sll 1111f pairlll j els és permès deixllf 

10111 aClivitllt, es dirigeixen cap 11 llurs cases on 

els esperen amb loia immensa i freturosos d'a

braçar-los, aquellS vellets de cara arrugada ¡ 

mans tremoloses que els donaren la vida, El 

tren que els hi apropI!, corre, corfe molt, però el 

seu cor que batega de san..'! j]']usió i d'alegria 

l'empeny enCIITa, l'empeny perquè sigui més 

breu el cam!. Glldll parada que fa el tren es 

una angúnia pel seu esperit, però esdevé joia 

quan l1ençi'l el crit percontinui'lr hi seva cur1'la, 

] com glludeixen el1'l que lIix¡ poden trllsl1a-

dar-se! 
Respiren stlturllnl-se del pedum del ci'lmp 

ple de llum, que és m~ Intensa per la c]¡uor di

vinal del dill i ci seu esperit obre les ales i volll 

per regions d'ensomni" 
Tot ben diferent dels que també som lluny 

de n01'ltra 1!ar i no veiem, en el cel fosc de nos

tra actu!'!l exi1'llèncill, cap senyal de \Jurn que 

anuncïi. per noslll1re1'l, un poc de joill i unll mica 

de l'llU per l'ànima, 
I jo també hi voldria tsser entre aquells 

primers! Si, hi voldria ésser, doncs fa Ires Na

dals que no m'he 115senllll en la taula dels meus 

p!lres, tres Nadals que han sentir amb dolor la 

meva !'!bsência, 
Jo també hi vo!drill és1'lcrl .. 

J, GUIXA 

Tafersit (Mclilla) 



61 7'l'adal del vell Xop 

Era al néixer el dia Quan fou trobada Ja Ro
ser enlre les roques de VOfd la plarlA. Son 
CTlIni portit s'amagava enTre la rOSSi! cnbellera 
desfelll per les ones. A puntI! de dill, Quan In 
barca del vell gal de mar Valeri, eixill 11 Ja pes
CIl, un de III colla oviTà entre les penyes un cos, 
que rebOTent per les TOqUe" 11 l'impuls de les 
ones s'c':llreIlIlVII ... ; frenllren ds rems d'una 
banda i remlln! forl per rlllln~. giraren III bareil 
en direcdO al nàufrec. 

El recolliren i el porlaren al sotral. 
En Valeri prou sabill que la filia d'en Xop 

hll ... ia sortit el dia abillIS, !1mb en ~ll1rçlll. 11 pes
caT /1mb el bOI del seu parc I cnCIHIl era ¡'hora 
que hllvien de 10rnaT. 

Unl! munió de genI s'lIgrupà l'er contemplaT 
[a !li la d'en Xop; a IOlS els in\llldill una mena 
d'esA'arrif/lnça al veure-Ial11orla, 

Un home fenl-se pas, esbufegllnt, arribà fins 
11 In Roser, Era el.!ICu pare, Plorilnllltlgrimes 
amargue3, de genolls a la sorrd s'hi abrllçà, 
L'unlc: ser amllt que li quedllva el tenlllIIllf sllng
UlUli, 

L'unic: conçol de sa vida el ten ili mort i fred 
als sens peus, 

Entre els pescadors es deia que la causII 
d'nqueslll desgràcia, era l'amor que la Roser 
sentia l'eren Mllrçal. 

Era en Marçal, un xicotet que no havlll cone
gUIllIs seus pares, De la sevtl Infc'lncltl sols 
recordllva 11mb vIIguetat, a UIlII monla que l'esli
mava molt, a molts nens orfes corn ell i a un 
company, mott dolen t, que el feu fugir amb ell, 
de la casa on estava, Després d'aquesta fugi
da corria de poble en poble cn cerci'l d'un mos 
de l'li, Anavd sovint nI llogaret, on es senlia 
despreciat i maltri'lctat per IIquetls marrecs com 
ell, gatons de mar, que l'apedregaven cridllnt-Ii 
el bort!!, el bort!! 

la Roser, nquella animetll excelsa fou la pri
mera que se'n apilldà, Un dill, que els bailets 
l'apedregaven, un cop de roc llençat nmb ma,!!3a 
traçallnA a ferir la teslll d'en f'o1arçal. La ROMr 
pa'lSi'lVll ¡ III veure'l a terra sense sentits ¡ bro
Itant-Ii del CliP un doll de sang s'ajupi j l'embo
licA 11mb el seu moctldoret I ajudadll per unn 
bona veïna el l'orlaren a clin Xop, quan aquest 
s'eslllva apnrian les xarxes i volantins per sortir 
a la pesCII, 

En Xop quedll encisal del bon cor de la seva 
nllll, Practic:adll que fou III primera cura, en 

r-éf OO" ]3"a eh 

f>edlealQIa~v<iio,¡dQamlQOC.!IndIdQ&peaRublo 

f'o1nrçlll obri els ulls remerciant-los 11mb l'es
guard, PasSHrcn uns quanls dies i en f'.fllrçal 
es curA del 101; pel:! precs de la Roser, en Xop 
se'l quedà per IIludar-lo, ja que ell es fcla vell. 

Passaren uns quants anys i en f'.l arçat era 
l'ajudant d'en Xop: fou ben avilll un mosSO 
destre per Issar la vetli! 

Era en Mllrçlllllarc de lalla, bru pel sol, amb 
un cdbell nel:rlssim i unes dents blllnques com 
l'escuma, Tenia dinou anys, com 111 Roser, 

Vingué un dill, O crudel atzar, que en Xop 
no pogué sortir: era maesa vell. 

En f'.farçal y la Roser sorTiren amb el bot del 
seu pare I s'internaren mar endins .. " sens repa
rar que aquell dia lamilrinada ruixlIva Ira man ta
na, Endins, endins del mllr, amb l',ínica com
panyll falllolenca, l a del mllntelt blanc-verd, 

Una ona feu tamblllelllr barroerament la 
barcll: un tro llunyA ellS feu compendre el perill 
que els amenllçava, ~firaren el mar I en lloc 
del brunyit e5pill vegeren un segui t d'ones escu
meJelOt I roncant en l1i1rga carrera, les unu dar
rerd les lIltres, 

La Roser, amb els ulls plorosos, mirava al 
cel suplicanT, En ~1arçal. tanlosl f1JlInll'eeguard 
al cel. lanlOst al mar com lement l'ona mta go
sada que els engolrll, 

Un seguit d'ones empenyent-se i bramulent 
capgiraren el bot. En un moment s'els avivA el 
desig de salvar-se nedant desa rorlldllment. Ben 
aviat defalliren, La Roser, morta per la fadiga 
arriba a la l'llitja, on III Irovà en Valeri, amb un 
troç de bol rebOlent III seu entorn, 

D'en Marçal no lIe'n sapigué res més, neda
VII, nedava", fins que, 11mb un remoU terrIble la 
mar l'engoli, 

es NlIdal. En Xop viu de cari tals, Sempre 
espassejllperla ptalla mirant 11mb rancúnia 11 la 
mar ramolenca, es Nada l I ha nevllt; IIvul no 
l'OI anar ll i lloc de sempre; allh on enCIIT li 
sembla que hi ha un Iroç de fusla del seu bot. 
Avui no ho pol veure però recorda els fets 
passals: miNI al ctl i torna a mirar a la mar 
traïdora, que a més de sa filla va sepultar en sl 
li l'a\rre eer volgut, en Marçill. l'unic capaç de 
poguer issar la velll, Angel d'ARGENT 

plaça 'Nova 

3, primer 
¡ Sastre 
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'Nadalenca 
I pMsen pastors i Reis. formant un seguici 

Immens, seguits de soldats. servents i genI que 
Vil 11 Bellem,guianr-se per la cl¡¡ror d'unll eslre-

1111 blanca ... 
El poble vol veure el nil de josep i Marin i le 

a.nhel de relre homenatge 111 Messies que ha 
VIngui ni món per salvar-nos 11 IOlS ... 

Les veus ressonen per valls. fondalades i 
m~flIanyes, i augmenTi! més i més la genFada 
qUe .segueix als Sobirans Gaspar. BIIHIlSlIT i 

Melcior ... 
r quan arriben 11 Berlem. on creien trobar 

aquell infant sospirill dintre un sumptuóS palau, 
vessilnl de joiil i riquesa. veuen ci bon fuster ¡ 
la Madona Sanla, al peu de ¡'cstllble, mnll un 

bou iunnmulaperúnicscompanys. 
E l Rei de Iols els Reis. d6na unil lliçó als 

tnagnals, de sublim humilitat i pobresa". El 
pelit lesusmenysprea Ili riquesa, i halrialper 
bressol la plllla del pessebre modesl d'una ròne~ 
ga establia de la QUill sols resten unes pllrels 
esllavissades i un portal barroc mig en runes ... 

I els Reis dobleguen el genoll. i aClllen 1a 
reialesll sub lim dels humils ruslers. Que van 
gairebé sense sandàlies per fer el caml ... 

Però en ilQuell mom en!. l'odi esc1a!ll. i ~n 
~II I Vll l sobi rà, obl igil a degollar els pe1!ls 
In !ants per pogueraixís matar al 1111 de Déu ... , 

1 els pares, plens d'angoixa i dolor. defugint 
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Ics ordres perverses d'Herodes, rugen li Egiple ... 
I es burlà la llei dels Reis i la tirania des

pòtica .. , 
El Iriom! de la Bondlll venç la malvestal. .. 
lla vida és l'ciem Nadal. Que per més que 

!acin els magna Is. sempre venç la raó, la JusII
cia i el cor Humà, 

De vils Herodes [li han hagut, n'hi han i 

n'hi hauran sempre. 
I d'éssers humils. servelllS. i bealrf1cs com 

els pares del bon Jesús, n'hi han a milers i 
8c¡uesls són els Qui. 11Ird o dejorn. assoleixen 
el reialme de la glòria, 

Emili GRAELLS CASTELLS 

']\I ada l 
Avui Iol és goig en la terra, 
avui en el cel Iol somriu. 
canta el pastor en la serro, 
i el rossinyol en el niu. 
Bn la nil, d'una mare poncello 
és nascuda la més clara estrella, 
per fel' l'alba en el cor més ombriu. 

Josep Colme! 
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Conte de 'Nadal 
Un moviment des:lcoUumat es veu pels cnrrers 

de IM clutnt. Les botigues ~ón curuUes de comprll
dor~, elsltpnrndon <,stenten en mig de Ics Huminà
rh." enlluernadores, ,-inndes de totes Illcne~ que 
Icmplenclviannnt. 

Hrn. In vigilin de Nadal. Tothom Jorlin n fer 
comprei per n celebrar la gran 'e~tn de l'endemà. 

Davant un dels mé~ espU!ndil$nrnrl\dor~. un p0-

bre ¡nfnnt nmb eb ulls eslmmnn!' mira ... n avi
diO<Mloment nquells dolços 5llboroso~ .. _ Que bonJ de
vien ~»cr! Si "lmenys en pogu(;1 Insuu un... l els 
L1l1s jn els n~,nborien. 

Ja que no en podin comprar ~'ncontenlnr¡1\ mi
ntnt-lOSlllrnvés dels vidre, que eb,¡unrdnven. 

I nill anà ¡¡eguint, Ilturant-~e Il cada pllS per 
mimr ll'I bones coses quenrreu hi hnvin fins que t'ls 
cllrrersquedllren gRirnbé deserti. 

l,Invar. s'nlTauH ,'ora un porlF\l. Pen_à en In 
mnrequeemnlCeli una fervent pre¡ària Horl en 
eh seus lIa\'i~. PerÒ raDlargor de In solitud omplia 
lon cor d'infnnt i una lh\grima ardcnt li rodolà 
pelro5tre .. , 

Del C'el aris queien finlssim~ bormllons de neu 
la S(lrra deb àngels, que ha dit un poeta no¡tre

Els poc~ vinnnnts que en aquella horll pl"~lI.ven C'a
minnven depres~a per la cruc_n del temp~, i ninl{II, 
niD¡ú ~e'n ndona\'n d'aquell pobre infnnt que ft po. 
que. pn¡;~es defnJlia def¡:¡m i de fred, 

Arll.In neu queia abundosn .. obrlntIn lermd'unu 
blancor purl~simn, cegrldorn , 

Flor! el nou dia, el ~ol Ilul e¡plendor6s en el 
flrmlun"nt 

Un migaconhortador que;n deple dnlllnnt d'un 
ca. ¡elalCan si volgués revifar-lo.,. Però era jn 
tnrd¡\, 

En unn nil de nevnda l'ànima blnnca del petit 
captaire havia "ola! somrient pels cnmin~ del~ 

àn,¡elli i els e~tels, 
Aurora dt: \"ENTURA 

* * * 
.Del hon Kadlll 

nl'ctl<emp" 
lotblnnclto!,'oenl 
totoMrtltOI recl/)~ 
.. lhora •• 
.l."Canro"fd, ,\'",Ia/' 
loa" 1.l.0.W;l'F.R,I!' 

N'adal es una fita pels homes, Nadal 
és l'alba serena d'un dia eternal. Atri
bem a la diada commemoratil'a dc l'adve
niment de l'Anyell Divf, i tots els nostres 
pensaments, vt! ]'itat que es capgiren, per 
a ordenar-sc? I ens sentim com rejove' 
nits pel- a empendre de nou, rutes: rutes 
sempre iguals j .o;empre noves, és com un 
estel brillant que ens diu com els anys 
\'an esde,'enim curt~, com la elernitat ens 
engoleix bra,-amcnt. Dolça fita, viva llum 
que es conron amb el temps, i sembla que 
temps i espai no caminen en aquest jorn, 
que no engranen le~ dents en la gran roda: 
per solemnitat? Per empendre embran
zida? l larmoniosa nit, clarffica albada, 
rou de l't!speritl 

Glòria fi I.)(:u en les n[turcs i en la 
terra pau entre els homes de bonn \'olun· 
mt!! 

(¿uirze ESTOr I PUIG 

Sabadell, desembre 192", 

JOVENTUT CATALANA 

REVISTA DE POESIA 
que ~ortirll el quinze de gener de 1925 

En són redactors: 

t ume Bofill i Ferro, C. Fages de Climent, ~ I ekior Fo~t, Tomàs Carcé., 
, Gutlerrez-CiIi, Rossend UniU, Mar;Rn MAnent, J. ~hlih-~anrell, Annn 

• nrin de Snnvedm i Qc.tll.vi Saltor. 



2a nostra dansa 
Essent la dallsa C05:1 pròpia de jovenesa. J O VENTUT CAT ALANA creu 

de llecc~5jtr<t dedicar \lna sccci6 1\ In que, nll.lcU!:1a a l'Eml'ordh, ha pres :Impia volada 

sobre Ics catalanes tel'res, fins a esdevenir b el¡llUIl de Catalunya: In sardana. 

É$ placut, nvui que tantes coses pOl'ulnr5 j racials dcsnpareixen nrrcu del món sota 

el pes de la civilit:ació, de veure COlll aquelles anelles que cel~tl anys enrera fcien els 

avis empordanesos s'lull COllvertit en el cerJe ilnJ11ellS 011 tols els ~!ltal:ms tenin. eabu·da. 

l m¡!s 110 és cncara l'excelsn idenlitat que cada dia va adquirint ... 

Però, conscicntmcnt o inconscient, In sardaun lli. eslnl 1l\0lteJ vegade .• profnnada, 

havent_se_I; llevat aquclla puresa en elb tal' nalurn!. 

Cal pcr això vctlJar per nostra dtlll$a, fustiga.nt els qui b malmenen, 110 veienl-lli 

quelcom més q~te Ulla diversi6, i elogiant els qui, <lonant exemplaritat, s'llono reu 

¡lonorant_la i nO reparen per clb Cll sacrifleis. 

A aqucst fi ¡!s creada aquesta secció, ell Ja qual estudiarcu. Ill/nbé ci que és, el que 

lla estat i el que lla d'ésser In s.trdaua, a la vegada que inteutarem - en la mesura que 

1l0s\t.cs fO"çe5 IlO perlll
c

!;!} __ de portnT a cap una valoració musical de la matei,.a. 

T ot .• ;gui a.fi d'cnaltir-Iai 
D ANSAMOR 
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g Camlse. , corbates, gèneres li 

g de punt. mitgeria, guanteria g 
¡:~ Noves I v.,I.deo eOleeelon.

8 

I 
~ en .,tlel •• d., seu ,.m 

o PER A LA MIDA, ESPECIALITAT I 
I i 
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v l D A T 
En /lquesl/! secció on seguirem pas li pas 

IOlS els esdeveniments rea'rals 11 Call1lunyll, 
avui no podrem més Que fer-hi cons llir li Iluisa 
d'invenulTi les estrenes Que durant la presen' 
lemporlldll haguin IIngut lloc, per més que el 
relc!rd .!1mb que~·dellull'Jl successiu desenrrol-
1I1111111:nl de III nostra pub1ic<'Idó - - ens veiem 
obligats 11 rraclilr-ne, ens privin en IIqucslil pd
merl!, crònica el comen lliri viu de la tlclualillH. 

fidelitat, poen/li dramàtic en fre!J 8CI(,3, de 
J. M,c de Si1fli1rra. - Amb la seva dllrrerll pro
ducció 1I1:IIIrlll 1',l'Iustre autor de e Dijous S.!Inr_ 
el més populllr dels nestres poetes drllmlllurgs. 
havia desperlllr un grlln interès. El fel d'estre
Mr-se Ja :Sl1:VII obrll precedidll d'una conferència, 
rornlllnl plHI del cicle orgllnilzllr per l'empresa 
del Romea, en el qua! figuren tambè com el diser
tants Pirande]'!o, el genial drlll11atu rg haUI!, i 
Cartes Vildrac, donava a e Fidelitat. un prestigi, 
a la bestreta, 

Ela mateixos devots del teatre d'En Silgllrra, 
generalment confessen que malgrat lea belleses 
parcials o casi complertes que les seves comè
dies i els Beua drdmes enclouen; amb tot no ha 
produ'l) encara aquella ohra del1nitiva I perrecta 
alxl en el conJunl com en cada una de les parts 
que l'immorli11itzL 

Amb .Fide1ilat~ va ésser oixò lIS!1olil? Evi
dentment, no, Aquesta obrll que hll slllul rebu
da enlusiàslicllmenl pel públic, no ha merescut 
generalment el beneplllcit dels senyors crtlics, 
que s'han rebel'lilt conlra ellll i el seu au Ior, 

Nosaltres creiem que ni uns ni allres lenen 
tota la faó, i que. Fidelitat., concebuda PQemà
ticllmenl I resoltll d'unll manera realisla I con
tradictòrill, és un cllntadmirable li l'esper it deia 
terNI, a la flde!ltilt li In terra i les seves Institu
ciotls i costums-que aque~1I és el sentit de la 
parau III que ra de Iflol-nodesmereix per res III 
COSIa I de les millors obre3 del seu lIutor, i és 
ulla deIes ques'acoslen més a aquldlll pcrrecció 
i maturitat que lImb el temps assolirll En Sa
gamI, del qual cal esperar molts dies de glòria 
per l'escena catalana, 

E A T R A L 
Nin ... s I ninois, Per M, Folch i TorrC3,

Aquest. meritlssim escriptor va rer lugar amb 
gflltl bn en les taules del Romell una obreta en 
vers, molt ben escrila, pensada i reeixida. 

En un m!lgatzem de juguets tenen llOc esce
nes vives cnlre les nincs i els ninoIs, els qU!lls, 
com el.s personalges de la r!ITs!I italiana, tambl! 
sen Ien blllegar el cor, sospiren i esllmen ... 

La decoració i presenJ!lció esplèndida de 
l'abril conJribuY Iambe notablemenl al seu èxit. 

Les noies enamorad(l:s, Sainet en dos 
ac1C3, d'Avell Aril:'. -L'èxit assolil per el sainet 
de l'Arils, significa be prou que !l1¡una COsll 
vivi!nt hi hll que mou els person!ltges i els dóna 
vid/l. No és ni I!I virlut sentimental dels persO
Mtges, ni Jïnlerès psicològic nul Que els f!l 
moure, nI Ili bellesa de In diccló, Sinó que a 
Iles!lrde In vulgdrilatde les coses que es dIuen, 
de Id peS!ldeSil de moltes sl tu !lcions i de Ili cur
ei1eria d'aquelle traços on el diàleg vol ésser 
lilerari, i!!Quesl sainet te alió Que hi!! de tenIr el 
sainet que és la rrescor de l'lliTI:! del Cilrrer, I!I 
comicilat pintoresca dels tipus I la vivacitilt del 
Ilengutltge de barri. 

Si l'Arlrs només s'ho propos!l t !lixò, el relici
tem pel seubi!. 

T enorl ades, de Snnrl/lgoRusií1oJ.-~s un!l 
bumorada alllb que el simpàtic lileral i pinlor 
va recrel!lr el públic aOciona t a prendre's cadll 
any, Quan arriven Tot Sants I les caslanyes, cI 
gal!lnlelador de SC\"iJla mig serlos!lmenl, mig 
en broma. Es una peç!l sense C!lP intenció, 
però que essent eixida de 111 ploma d'En Rusi
fiol no cal dir que le gràcia, 

Nola, marina ell un /lCle, d'Ape1"les Mes
Irc3. - Rtcordanl • A l'ailluil, .. !. i alguna altre 
obretll seva, el venerable poet!l ens ha don!lt 
enjluany Uni!! bella mostra de III seva constànci!l 
11mb aquest !lcte Que rou moll ben rebuf pel 
public, per l'!lmabiIÍla! de 1"ilmbient I la gran 
au!orilat i coneixemenl de Ilengu!llge 11mb que el 
.seu lIuloreltracllI. 

Als nostres Amb moliu de l'acoplamenl d'originals que ha
vem rebu t deslinals li aquest Número de 

col'laboradors 
Nadal i amb la impossibilitat de donar CêI

budl! totalment als mateixos, preguem a llurs 
aurors es rassin càrrec del nostre compro'
mis, esperanl poder atendre'l" oporlunamenl 
en Iol el que sigui col' laboracló espontània. 

LA I¡EDACCIÓ 
~~'aD~~~~aD~~~~aD~~~~~~~~~~ 

LA TTPOGR.tr-- IC A : J. Prou~, S. en C. ' {"nrrer de\"lIlèncin, 18~ : TelHon G·~'017 : BARCELO~A 
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El lllcf(l \"el1":'~ n~~;~~! f~~~~~O;'~n~llll de la !Ilundinl-

BELL 
"",,,,,,,,,,,o;,,,"'b""''''''''''';o",,,''''''''' II t1\\I~icrt!~ de Rru.liO l~~rcelonn. 
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f· 
; 



R A l)IOTELEFO:\IA S U PREMA 
F\JOO~~ mnn:n,' rr~feriJa mllndialnwnt rel~ tècni\'s 

\:epIC:r~ i~cr;c~~rid~ 'd~ur.S:IV.~ qT~~~R~I\~fiç¡~~!~~ 
quedesiltrin"on"lruirSO~Hpllrell, r('('eplors,abnM 
de co,.npfllr le~ re..·c~ nece.~¡)ri",,' deu..,n perelunr·se 
de qULn~ tenen el mèrit de In fnbr'tnnó mé~cuidfldn, 
I . . \, 

pern la ¡,implicitllt del monl:\\)l:e,f:ki1 J("rndunció ¡ 
uqui.ida sen<ibilitnt. EI~ fiparell, HELL són fins 
n l',,H, deixant sentir I('~ sonoritat, 1I1u,icl\1s i ''cus 
hurnnnes,RllIbençnntudomntllurnlitnt.,\qucSH\ ésl:l 
mnrcnquen tot elmónhnconqut"ritlnfnll1a,·crimble. 

EXCLL"!'-Y\'.t\ 1.>E \'Ei\D.\ I)EI.~ 

RECEPTOI1S , ACCESSOIHS 

BELL -

SUPREMA 
CAR I~E I~ DE P ELA I, ;)() 

BARCELO l\' A --.1 
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