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NOTES SOBRE CREACIÓ POÈTICA 
Formant part de les edicions de la «Revista de Poe

sia*, està a punt de sortir el llibre del notable poeta 
Sabadcllenc Joan Arús, oN'otes sobre creació poètica», 
assaig de psicologia de la poesia lírica. 

E n la nostra revista (i per estar aquest número dedi
cat a la ciutat tic Sabadell], ens plau reproduir de la 
bella obra de Joan Arús, les següents interessants; rat
lles, les quals formen part del primer capítol del llibre : 

«La poesia és per tot : en cada moment de la vida, 
en cada espectacle de la naturalesa, en cada acció dels 
homes. Sota Ics formes aparents, sota Ics formes per
manents o transitòries que fereixen la nostra sensibili
tat , hi ha un reflex mes o menys pàl·lid, una nota nu's 
O menys intensa d'aquella harmonia vivent, d'aquella 
substància espiritual que és la poesia. 

El poeta, mercès a la seva personal intuïció, penetra 
el fons esotèric, cl sentit poètic de cada cosa, amb les 
Seves relacions i les seves analogies, i el fa perceptible 
als seus semblants. EU, el poeta, entra al palau on viu 
reclosa la poesia, ignorada per tots, sinó per ell, i, 
prenent-la de la mà, la fa eixir a la llum, most ran-la 
als ulls sorpresos i meravellats dels homes. HI poeta s'as-
Simíla la poesia abstracta, la individualitza cada poe
ma, diu I.acuzon, tendeix a resoldre una part del pro
blema etern de la individuado—i la ofereix als altres en 
íormes sensibles, assequibles, fixant en el pentagrama 
del vers un instant de l 'harmonia eterna que l'ha fet 
Vibrar. En certa manera, la poesia no existeix fins que 
e l poeta la percep i la realitza per mitjà de la seva 
Paraula. Per això és creació. 

Malgrat això, el caràcter subjectiu que sempre s'ha 
donat ,i la poesia lírica no es pot prendre en un sentit 
absolut, rigorós. En l'obra del poeta sempre hi ha, com 
a causa eficient, com a punt de naixença, alguna sug-
íícstu', del món exterior. I, si més no, aquesta influencia, 
àdhuc en el cas de la poesia purament introspectiva, 
M manifestarà per mitjà dets símbols i les imatges, pre-
'̂~s del món sensible, amb les quals el poeta representa 

les seves idees i els seus sentiment. I,a poesia, producte 
del contacte del poeta amb la vida, participa, en pro
porcions variables, per tant , del doble caràcter de sub
jectiva i objectiva. 

Essent, doncs, la poesia, considerada ja com a rea-
'H'.'uió estètica, és a dir, com a creació, un producte 
'"'••"te d'aquesta còpula i no pas una inspiració adven-
''•']•', ni una simple imitació de la naturalesa, com volia 

ArisuMil, ni una resultant exclusiva de l 'ambient, nna 
ita el poeta líric, una sola cosa, després 

f poeta : viure. I no precisament viure en poeta, 
1 que deia Maragall d 'anar-se 'n al mar o a la mnn-

d'ésset 

tanya per dir-los després poèticament, n o ; sinó viure 
com a home, car és l 'home qui dóna al poeta la matè
ria dels seus cants, com una mena d'intermediari entre 
ell i la vída, enlloc de ser el poeta qui dicta a l 'home 
les lleis del seu viure humà. Aquell aforisme clàssic que 
diu : oprimum viverc, deinde philosopharci aplicat al 
poeta vol dir : primer viure, després poetitzar. Més 
que en la solitud esquerpa de les torres d'ivori, més que 
en l 'atmòsfera falsa dels paradisos artificials i més que 
en el tracte dels llibres, és en la plenitud de la vida 
que el poeta trobarà les fonts de la seva inspiració. 

Jo crec que la prova del poeta està en la continuïtat 
de la seva obra. Perquè sí la vida és inexhaurible en mo
tivacions poètiques, no serà poeta aquell qui, com en 
el cas del nostre Aribau o com en el cas de Colxideus, 
eitat per Plató, escrigui per atzar una poesia inspira
da, sinó aquell qui respongui reiteradament, automàtica
ment, a totes aquelles motivacions. 

Per això el poeta veritable, avesat a la normalitat de 
la seva pronucció, experimenta una profunda tristesa en 
aquests intervals que trenquen la contin ïtat tranquil·la 
i mesurada de la seva obra. Quin poeta, quin artista no 
concís aquest anguniós estancament de la seva activi
t a t ? ]Js una hora crítica per a l 'artista, una hora en 
què és posat a prova el t remp del seu temperament i la 
confiança en les seves pròpies (orees ¡ un moment que 
oscil·la entre el dubte i la fe, entre l 'optimisme i la 
desesperança. íís un moment semblant al de la novell 
casada qui, lluny ja el dia de les seves noces, no sent 
encara dintre seu l'inici de la maternitat . El seu neguit, 
com el neguit de l 'artista, del poeta, no és per la tar
dança del fruit cobejat, sinó per quant aquesta tar
dança implica la possibilitat d'una agenisia definitiva. 
El poeta sent l'afany de produir, i aquest afany, insa
tisfet, arriba a trastornar el ri tme de la seva vida i a 
apagar dintre seu la llum de tota altra ventura, l'is 
aleshores quan la voluntat sembla interrogar imperati-
vament totes les forces de l 'ànima perquè li donguiu la 
resposta que adalera. Però aquestes forces no responen 
gairebé mai a la voluntat, aleshores, vol exercir violèn
cia dnnuint d'elles, saesejaut-lcs brutalment, encara que 
sigui a risc de no obtenir més que un gemec esgarrifós 
i discorde : és l'obra torturada, artificiosa, sense vida, 
munt de paraules sense ànima, buides com un eco que 
dóna testimoni de la buidor que l'ha produït. Serà l 'ar
tista, én aquest cas, el qui es manifestarà, serà l 'home 
d'ofici, el versificador, però no el poeta. El poeta no 
deu escriure en buit ni en fred. La poesia que s'escrigui 
en aquestes condicions sempre t indrà quelcom d'aquella 
frevolitat lleugera que Mallarmé simbolitzava en uns 
versos de Dentelle. 

JOAN A B Ú S 



La ¿arla del lliore 

i el camp, amb ( 

Com no tenia companys amb qui jugar, tenia d'arrc-
glar-se com podia. 

Es feu amic de les abelles dels prats i l'ocellada del 
bosc. Sabia allí on l'herba creixia més esponerosa i on 
les silvestres llors somreien son esclat... 

•—Què em mostraras quan 
Robert. 

•—T'ensenyaré moltes coses e 
et mostraré la guineu que ya c¡ 
va cantar en el prat ,i et parla 
es deturà, un dia, per enraonar 
d 'aprendre de llegir-me o sinó 
vers aquella bella terra. Te 
o no puc dir-te res de les e 

"• 1 n 'aprendré!»—va i 

I I 

Un dia que plovia, Robert nu po.c,né sortir. S'assegué 
vora un finestral i va deixar que la seva mirada vagués 
en la contemplació de les amples gotes que queien entre 
l 'herba blana unes, i sobre les pedres i còdols del camí 
les altres.. . 

I es digué : «Què content que estaria si la pluja po
gués enraonar amb m i ! M'agradaria que em digués MI 

Mes la pluja deia solament : «Top, top, top» mentre 
lliscava pel teulat i queia a terra. No podia dir-li tes. 

Robert havia romas tot el dia a casa i estava cansat 
i les parpelles se li tancaven d 'un pes dolç ara que 
arribava la vesprada. Havia fullejat amb indiferencia 
els gravats d 'un llibre que el seu pare li havia comprat 
a ciutat. Peiò ara el llibre restava damunt les rajoles 
no lluny de la finestra. 

Quan es va sentir cansat i las d'oir el «top, top» de 
la pluja, es va girar vers cl llibre i li digué : .Ll ibre 
formós, a tansa ' t i parla 'm 1 Vina i diga'm tot cl que 

No es creia pas que el llibre digués res. Però 
d 'una s'obrí i Robert hi vegé una dolça faç damun 
una de les seves fulles. Semblava com si fos una d'n 
questes ideals criatures sobtils i delicades, una d'aque
lles visions confoses, imprecises, fugisseres dels infants. 

I I I 

Llavors el llibre començà B parlar dient ¡ 
*—Si vols que et digui el què sé, aprèn de llegir-me.» 
•—Què em diràs si aprenc a llegir-te?»- digué I'n 

Robert. 
«—Oh, et parlaré de molles coses—féu el llibre— ; et 

parlaré de les belles criatures que viuen pels camps i 
pels boscos. Et parlaré de U-s dors dels jardins i dels 
prats. l\l parlaré dels torrents i dels rius i del mar 
ample, mirall del eel. fit parlaré de terres beu llunya
nes ; de K'S graus eiutats i ses altes cases i amb l'ani
mació de llurs carrers i de moltes altres coses que no 

estels i del núvols que 

IV 

hi serem ?»—digné En 

¡traiiyes— féu el llibre—, 
ure al pou i l'alosa que 
é d 'una dolça nena que 
amb un llop. Però tens 
no podrí mai portar-te 

s d 'aprendre de Uegir-me 

:abar Bn Robert. 

E n aquell instant la porta s'obrí i ent rà 
Robert. El llibre restava qnicf i mul en 

F.ti Robert va obrir els ulls i digué : 
»_Mare I Mare I He t ingut un somni. H 

el llibre parlava. Ara si que aprendré de llegí 

D, 'tversions 
AL decidir-me a escriure aquestes ratlles uo m'anima 

altre desig que satisfer la curiositat dels amics de ciutat 
que creuen que, per divertir-se, és precís viure en ella 
¡ no en les poblacions com Vilanova i Geltrú. 

No seguiré en els diferents apartats del nieu esboç 
d'article, cap ordre. Sé que tots els temes a tractar han 
de tenir poc interès pels llegidors, però els demano 
benevolença per endavant. 

Comencem, doncs, pe] deport. 
Vilanova i Ge!trú té un club de fut-bol. Sense- pre

tensions, però d'una vàlua sobradament coneguda entre 
Ics penyes deportives de la terra nostrada. Iís l 'equip 
de l'Associació d'Alumnes Obrers, compost per un bon 
nombre de joves aimants de la virior de la raça i que 
ha conquerit ja un bou nom en el Grup de Promoció 
a què pertany. Aquest equip el poden veure els llegi
dors en la plana de gravats destinada gentilment per 
idVUNTiM' CAÏ.M.ANA ¡I la nostra ciutat. 

Teatre : Tres gran sales d'espectacles ofereixen de 
tant eu tant programes selectes i tots ells es veuen 
sobradament concorreguts. 01 públic resta satisfet de 
les seves Empreses. Com a rumor ens permeten assa
bentar que tenen preparada la seva vinguda els couc-
gudissims tenors Hipòlit Lázaro i Emili Vendrell. 

No fa gaire temps, ha estat inaugurat un Casal que 
porta per nom Foment del ball popular, l.a seva Direc
tiva ens fa fruir de belles audicions de sardanes i ballets. 

Compteu amb diferentes Societats, entre elles la cata
lana-humorística Grècia Groga, quins actes es venen 
agradablement concorreguts. 

Bis aimants de l'aire lliure, han fet de la platja nos
tra lloc de reunió. Així bo demostren els molls establi
ments que han estat oberts en aquell lloc i altres de 
Vilanova. 

Rambles, Parc, etc., són també llocs d'esbarjo, on, 
sota l'ombra dels arbres vells, hom reposa de les fadi-
gues quotidianes... 

Diversions! N'hi ban per a triar I 

JoflKF COSTI j oc 

El llibre restà i _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

a—Que més em dirás, hermós llibre?» 
c—Si ets bon minyó.—reprengué el llibre—, t'act 

Danyaré al placèvol país, a Is costrada on viuen 
fades de cabellera rossa com l'or d'un raig de sol r 
rent que plora per 1'airan.i Vilanova i Geltrú, 
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I ÜANGEL DEL CAMPANAR 

S Alat guerrer, donzell en llunyania, 
S fermall sagrat d'un món inconegut, 
3 somriu's visteiit dins l'alba fantasia 
5 del nin qui et diu preciar i rei forçut. 

§ Tu qui veus reflorir encesa albada 
3 al cant festiu d'alosa matinal 
S i .sents l'oratge fresc i la ventada 
S com lleu sospir de brisa tur doral. 

3 Arma el meu braç de noble vigoria 
3 i el cor ritme jar à amb novell delit, 
H Tu. qui vius cel amunt en l'ample via 
5 per abastü els estels de l'Infinit. 

3. Àngel del campanar ets per ma vila 
§ espill de fortitud, iris de pau, 
3 ungeix la cançó humil, fina i tranquil·la 
5 amb la perennitat del mar tan blau. 

5 Oh Pros ardid, de faç Uuenta i bruna, 
3 sovint esguarda l'alt cloque atraient 
3 encimellat i blanc com raig de lluna 
S brillant amb resplendor de fos argent. 

§ Brau estendart de creu senzilla i tosca, 
£_ vell ermità d'eixuta austeritat, 
§ bonic farcll radiant dins la nit fosca, 
g encís joiós d'un cel angclicat. 

ja Oh gai amic de llums i ocells que volen 
3 davall rica corona de safir, 
g albires pel temps bell com reviscolen 
5 camps maragdins daurats en l'avenir. 

3 Au gel del campanar de l'ala estesa 
3 qui estimes tan als homes i a la niar, 
5 sies Tü dolç conhort en ma feblesa 
§ i l'alt xiprer pietós del vell fossar. 

La música de la nit 
cantava a la lluna clara: 
tota la joia que tinc, 
tota la joia que em manca. 

Quan cl dia s'obrïrà 
s'haurà fos la meravella 
i l'ocell refilarà 
la més dolça cantarella ; 
però el cor Serà enyorós 
del neguit que l'arborava : 
tota la joia que tinc, 
tota la joia que em manca. 

IMÍAXCICSC O U V A 

lanova i Geltrú. 

CANÇÓ JOVENIL 

Per la gràcia del teu somriure 
i l'abundor del teu cabell; 
per la joia que hi ha en ton riure 
i se't fa llum a flor de pell; 
perquè ets albada tremolosa, 
plena de cants d'ocell. 
I en el teu pit floreix la rosa 
i en tou llavi el clavell. 
I,a mà del vent que úo reposa 
ama esbullar-te el fi cabell. 
I tu somrius victoriosa 
cu ésser encar niés àgil que ell! 

J. A. Ric AI 

Vilanova i Geltrú. 

ROSA VELLUT AD A 

Aquella hermosa poncella 
que jii cuídava amb deliri, 
aquest matí, mare meva, 
joiosa he vist esclatar. 
Quina rosa, mare meva! 
son perfum ja m'ha encisat. 

| CANÇÓ DEL NEG UlT NOCTURN 

§ Amigúela dels ulls clàs 
§ i de l'ànima vermella, 
§ has collit els meus lilàs 
j | però ets lluny com una estrella. 
§ Els cavalls del neguiteig 
5 l'au passat' arremorant-se. 
§ Tota la joia que tinc, 
§ tota la joia que em manca. 

§ Una mica de frescor 
3j ha baixat d'aquella estrella 
§ i s'ha posat en la flor 
§ oblidada de que és bella. 

"'"uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim iiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiMiiiiimiii:iiiiiiiiN¡„iiiiiií..iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii IMIIIIHUIIIIIHIIÏ 

Quan el sol l'acariciava 
eu vellut s'ha transformat; 
és la rosa més formosa 
que al jardí he contemplat. 

Vull deixar-la ¡"que es transformi 
ufanosa en bella, flor, 
per així podé oferir-la 
a la mare del meu cor, 
i juntar els nostres llavis 
en la vellutada flor. 

SALVADOR GARCIA 

Vilanova i Geltrú. 



Pas trist 

—Giocasta, Giocasta, podrem tornar més a la nostra 
bella terra ? Podrem algun dia desembarcar en aquella 
costa tan nostra ? lïl vent ens fa avançar ; les naus cor
ren per ell impel·lides... I no saps tu que ens porten a 
una terra desconeguda de nosaltres?. . . 

I Giocasta, amb cara de faccions formoses, enca r i 
que amb una ombra de tristesa, figureta gentil, res
ponia, alçant els ulls d'abaixats que els tenia, i mirant 
amorosament al jove cavaller : 

—Si, Roderic ; ho sé. Ens porten a terra llunyana. 
Un dels més poderosos quefes em vol, i per això ens 
ha raptat als dos, no podent a mi sola... 

Els destorbaren d'aquest coloqui els crits dels mari
ners que els anaven a portar la minça minestra, la sn-
ficient perquè llurs cossos no defallissin. 

Roderic de Rofort era fill d 'un renomenat guerrer 
creuat. E n els freqüents atacs dels musulmans contra 
son castell, ben sovint els havia fet bons escarments, i 
sa fama s'era repandida per tota la comarca i d'altres 
llunyanes. Son fill, del qual estem parlant , adquirí de 
ben jovenet les qualitats del sen pare. El seu coratge 
era gran, sa generositat més encara, dues coses neces
sàries per tot bon guerrer. Havia ja forces vegades 
combatut al costat de son pare, defensant la fortalesa 
que habitaven. 

A unes llegües se n'aixecava una altra d ' imponent, 
molt anomenada també. Son amo i senyor, un valent 
guerrer, tenia una filla de tan bon cor, que realçava 
amb la seva humilitat , i era estimada i venerada de 
tothom qní la coneixia. 

Roderic havia contret des de sa infantesa una forta 
amistat amb aquella noia. En sos entreteniments d'in
fant havia anat moltes vegades a jugar amb la Giocasta, 
filla d'quell home exemplar. 

A mesura que anaren creixent, l'afecte d'infants s'anà 
tornant en altre sentiment. Ambdós es corresponien ; 
ambdós sentien igual afecte. 

Llurs pares respectius, hi conveniren de bon grat , 
car no els desplaïa aquell amor nascut de l 'amistat d'in-

Un quant temps després serien, doncs, feliços. 

Ent re les diferentes esquadres de guerra que comba
tien en contra del castell veí, n 'h i havia una en la 
que lluitava el mateix quefe de la tropa berberisca. 

Mantes vegades havia vist aquella damisel·la que, en 
les hores de pau, passejava pels diferents llocs de k s 
fortaleses. Si era pur o no, el cert és que el seu cot 
sentia un gran afecte per ella,, i decidí fer-se-la seva de 
totes passades. 

Després de molts esforços i atacs contra els dos 
castells, un dia volgué la fatalitat que s'apoderés de 
tot, fent presoners a ells dos i em portant-se'Is a la 

Sabien aquests que un Cop foren a lloc els sep;irar:<m 
per a sempre més. Sabia ella que hauria d'ésser d 'un 
altre i no de qui estimava. Ambdós, prometeren no obli
dar-se més i estimar-se tota la vida... 

llegues i niés llegües... 

Vilanova i Geltrú. 

Les espardenyes 

. Impellida pel vent, avançava 

PltRF VlNTKÓ OlJVERES 

Et 

A Na Montserrat Campí 
Aquelles espard en yetes 
que a mercat et vaig comprar, 
tan blanques i tan bufones 
amb quin goig les saps porfar 1 
Tos peus petits hi descansen 
com ocellets en son nial, 
les teves cames s'hi bressen 
com les barques en la mar. 
Quan camines ufanosa 
els teus peus semblen volar. 
Amb quin goig tes espardenyes 
les fas sempre t repi t jar! 
Quan hi balles les sardanes 
semblen coloms voltejant, 
semblen neu blanca a la fosca 
i a la llum són com diamants. 
Sé que les cuides, nineta, 
perquè te les vaig donar... 
Com fou mon primer regal 
per sempre Ics guardaràs. 

JOAH B. TtlRULi, 

Estic frisós, ple d 'angoix 

Aquest dubte m 'a turmeuta 
i no em deixa viure a pler. 
Estic frisós, ple d ' angoix . . 
Penso que veure ' t podré ; 
mes si no vols veure 'm, vida, 
ma vida, com podrà ser? 

¡P, s Jretita glosa 

! La nit. . . L 'univers a la nit apar un cofret, un 
\ gran cofret ; les muntanyes que retallen aquell ho-
I ritzó curviforuie, tan pur, tan límpid en l'alba, en 
i la foscor dibuixen l'encaix de les dues parts d 'una 
: capsa : terra i firmament. I aixf, reclòs l'univern, 
i talment un cofret, dorm nn son llarg, i, el parpelleig 

de l 'estelada i la rima de les quietuds confuses de g 
Ja terra, arpegen a la faisó d 'un respir... La nit : oh g 
la n i t ! . . . L'aurora. . . oh jorn !... Misteris de la llunya- S 
nia.. . de l'infinit... de l 'eternitat.. . de ¡'Omnipotencia g 
Divina!. . . 

A la snblimitat del temps i de l'espai hi requereix 3 
la lloança de l'ocellada, la llonnça de les flors : i la g 
humanitat ha de donar (on;os;itnciU poetes, i ha d'.' 5 
donar forçosament músics, artistes. 5 

La bellesa va néixer amb Déu ; l 'art va néixer S 
amb el món, i el món ha anat engendrant imitadors g 
de l'art que viuran tota la vida del món. 

QUIRZE ESTOP I P U I G % 

Wi iiiiiiiiiiiiiiiin mu Humilií iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniimiii iiiiiiimimiinimi iimiiiiiiiiiiiiimimniií* 



ELOGI DE LA DONZELLA SABADELLENCA 
En el constant deambular per la nostra Rambla—sa-

cra-via ciutadana—ens havem dit moltes vegades amb 
complaença no exempta de cert orgull : L,es nostres don-
Mlles, tenen un encís tan particular que fa distingir-les 
de totes les altres. No és la delicada gironina d'ulls 
somniadors i flonja cabellera ; ni l 'arrogant tarragonina 
de mirada encesa i de cabell bru ; ni la lleidatana plena 
de serenor ; ni la gràcil tmidiuette» barcelonina ; ni la 
distingida dameta de Figueres ; ni és la ben plantada de 
ía Costa Brava, ni tampoc l'exquisida damisel·la mallor
quina. És senzillament la donzella sabadcllenca per es
sència i per presència. 

Potser un fisiòleg, t r o b a r à una explicació doctrinal a 
l'observar que Sabadell ha portat sempre una vida dinà
mica que s'ha exterioritzat en el seu moviment aquefe-
r a t ; en el t ragí continu i en l 'emigració i immigració ac
centuada i d'aquesta diversitat de xocs i de creuaments 
anib habitants de poblacions germanes, n 'ha crestallit-
zat—millor potser, s 'ha estilitzat—la donzella sabade-
"enca que porta quelcom de la fragància de totes les 
altres, però que no és com cap d'elles. 

Mes no ens interessa la explicació científica que po
drien donar-nos. E n s atenem al fet, però no ens importa 
•a causa. Demés, que podria ésser desplaenta la con
testa, perquè no sempre és agradable el saber la veritat 
absoluta. 

Contemplem només, doncs, les nostres donzelles que 
omplen la Rambla en l'hora daurada del diumenge al 
""g-dia ; en l'hora blava, qaan el sol ja ha mort ; en 
J'hora blanca de la llum nocturna ; a l 'eixir del t re-
« H ; a l 'entrar à la sardana ; en el teatre. . . 

Sempre i a tot arreu, com un alegre refrà de la cançó 
ciutadana, les nostres damisel·les Ui posen el picaroleig 
de ] a seva rialla i la gràcia joiosa de llur clara pre-

Moltes vegades a l'obscrvar-les, havem evocat el re
cord d'aquella deliciosa Mimí Pinson que diuen enci
sava per la seva elegancia. Les nostres donzelles també 
com ella, captiven per llur elegant esbeltesa i no és per 
cert pe! seu habillament, sinó perquè la elegància està 
en elles. 

Les nostres damisel·les jovençaues, porten en els seus 
ulls tota la vivesa d 'un esperit inquiet ; tota la ten
dresa de la dona catalana ; la joia del treball ; l 'anhel 
d 'amor ; el desig de fruir ; la petita flameta de la coque
teria ; les llàgrimes de la compassió ; el somrís de la 
pietosa comprensió i una fervor intensa per tota cosa 

En aquests dics assoleiats, hom endevina sota les te
les vaporoses dels sens trajos, les turgències del sen 
cos ; la sedositat de la seva pell i el t int somrosat de 
llur carn tremant, que viu, que anhela, que espera o 
que ja enyora.. . 

Un incomprensible distanciament entre els joves i les 
donzelles, però, no permet que floreixi amb més fre
qüència la il·lusòria i perfumada poncella d'nn idil·li ; 
la roja rosa d 'un amor encès ; la idealitzada floreta de 
l'esperança o que boi marcint-se, es desfulli la crisan
tema del desengany. 

Damisel·la bruna de la boca roja ; donzellcta blonda 
d'ulls blaus, t ransparents ; la de cabells negres i ulls 
inquietadors ; la del posat hieràtic ; la del riure cons
tant ; la del perfil de Madonna ; la dels clotets capri
ciosos en les galtes : a totes les que posen en les nos
tres vies la enervant fragància de la vostra joventut, 
per si algú se n'oblidés, nn humil trovairc llença fervo
rosament ala vostres peus aquesta braçada de flors. 

J. SERRACANI MAN*U 

Sahadell, juliol 1925. 

No deixin d'pns-

tal·lar la moder

na i avantatjosa 

CUINA DE GAS 

Informes: La 

Energia S. A. 

Secció de Gas 

S A B A D E L L 

38> 

1 1 Terrassencs... i 
Hostes de Terrassa tt 

Sapigueu que a la 

FONDA-RESTAURANT 

CATAILUNVA 

se us ofereixen coberts especials a 
4 pies. amb tres plats escuilifs, pos-
Ires, pa i vi llegílim del Sindicat Agrí

cola de Terrassa. 
Per 6 pies. uns coberts compostos de 
entremesos variats: Canalonso Arròs 
a la Valenciana, Llagosta a l'Ameri
cana, Poüaslre, Postres, Vi llegítim 

del Sindicat Agrícola i Xampany. 

Adreceu les comandes a 

ESTEVE POLLS 

Terrassa 
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Les armes de Sabadell 
A la seba de VEscut ' 

Al camp d'argent on creixies 
la guerra s'ha congriat, 
ja et resten, seba, pocs dies 
per ser niés el que lias estat. 

J a branden els déus la dalla 
apunt de segar-te arran, 
ja preparen ta mortalla 
i el sot on te colgaran. 

Aviat ta cabellera 
orgull de la nostra gent 
la veuràs volar lleugera 
joguina de pluja i vent. 

Tes arrels fondes i tortes 
com cent cames desiguals, 
cauran, feta burla, mortes 
dessota dels quatre pals. 

noble orgull del viure teu, 
finirà tota esventraria 
de reial corona al peu. 

El suc de ton si, oh sebal 
qui et colpeixi esqui larà , 
coïssor que haurà essent tev 
a quants ulls farà plora I 

Adiu honors, adéu glòries, 
adéu musiques i cants ; 
adéu llegendes i històries 
que et feren gran entre grans. 

Ja ton soli de princesa 
balandreja arreu on vas ; 
si un dia fores deesa, 
demà, digues, què seràs 1 

On la ciutat refloria, 
refloria el teu perfum ; 
mes tes grandeses d 'un dia 
seran prompte boira Í fum. 

i tots els nostres 

siinliiiUl/cn nostre anhel 
tes arrels furgant a terra 
i tos grills alçats al cel i 

si com signe de creixensn 
els passats et van posà 
i com ta fecundin iiniin usa 
ara ós gran nostre Valrà, 

mereixes bé de la Patti i 
i W de tot Sabadell ; 
qni, seba, no t 'idolàtria 
o bé ée ingrat o mi i . 

qne qui de segles ampara 
ses armes arni. els sens grills, 
i al poble com bona m a n 
ha donat sempre bona filla, 

qui, com,ella. amb grossa niaria 
H la terra catalana 

. . latacíes de virtut, 
no mereix que amb ••v·U-· tries 
vagi i l « escombraries 
arrencada de l'Escut 

Sabadell, nuo. 
S. SABATES O L I * 

(1} Contribució a l 'enquesta de l 'Ajuntament de la 
ciutat de Sabadell sobre la conveniencia de substituir-la 
o no. Això en 1919, però en 1925 hí ha un tribut per 
qni usí les armes de la ciutat i per tant la seba, que 
no volem ensenyar-la, o ensenyar-la poc.—(N. de l'A.). 

SS1 

Camí de J^Ieravella 
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Sabadel l 

SABÓ 

E s el mil lor 
per a r e n t a r 
la r o b a ~ — 

M O B L E S 
DE T O T E S 
C L A S S E S 

S U C C E S S O R 

HUMET i CAROL 
SABADELL 

Carrer Silat. SB - [wf»*i Forn - Novm) - Telí-fon 131 

CONSTRUCCIÓ DE CARRUATGES 

SALVADOR CABA 
- Telèfon 1198 -

SABADELL 

Montseny, 14 i 16 

RESTAURANT 

E, U T E, R P E, 
M A R T Í G E R M A N S 

Coherts i servei <ü S a l o n s p e r a 
a la carta banquets 

"•SÜÜÜ SABADELL 

BALLÚ5 
V.W.V.VtKÍHSTiI 
DENTISTA 

.SABADELL 
r/r i. n l·'o N 163 

Llibreria, 
Periòdics 
ü 'lustráis, 
Llibres, 
Revistes 

lli 

Barcelona 

Joan 
Mu nne 

Sant Joan, 64 

SABADELL 

J O I E R I A 
DE 

Carles Fullola 

S A B A D E L L 

Rambla, }6 • TeUfon ÍS2 



Nostre Homenatge a) JVLestre Guimerà 
Tal com dèiem eu el darrer número, anijtem a conti

nuació la llista dels llegidors que contribuïren amb nl-
guna quantitat a l'adquisició de la corona- que JOVEN
TUT CATÓLAS» dedicà al plorat Mestre : 

Ptes . 

JOVENTUT C A * * I . Ï ^ 
Josep Trollas Riera . 
R. G. P. . . . . . . . . . . 
R. P de O. 
Teresa Trullas Riera 
Anton Ilalcclls 
Ramnii Claperols 
Adela R u m b a s 
Sever l ' m u d à 

. R. T. . 
G. de ].. 
Raimond Parra 
Joan Mu*«itís 
Agnstf Subirats 
Laura Alraide . 
Germans Uoacella 
fou Tui 
Teresa ("nmbau . 

Ernestina Prat . .. 
Maria Casct de Trullas 
Joan Trullas i Riera . . 
Jordi Castel 

DB CARDONA 

Dolors Garrigó .. 
Dolors Claret 
Maria Banquí . . 
1\ pel U.lliquí 
Balbina Mascaró . 
Celedonia Sancristòíol 

pietal Boixader 
Miquel liadia , ... 
Ramon Radia 
Ramon Corben . ... 
Josep Guix 
Joan Silvestre 
Pere Silvestre . 
Josep Santondren 
Josep Vilalta 

l 'n escota 
M M i:̂  I \ i" n a 

Art ui i '•• i 
Anton! Castellà 
Josep Tarree 

• trigo 

j . . . . . M ' Borqné . . 
Josep M * Brunet 
I.eopol·l Ri'iCs 
Josep Badal 

DE VILANOVA 

\.- i i,.: . Duran 
«penya Desesperats. 
Joan ROA 
Miquel i-
-.1 ,-- . Saorf . 
Agustí SanmartJ ... 
i S e n a 
H Ril 18 I-i!" lis 

Josep Torner (Petit Catalài 
Rosa Ctimicno Vila i germat 
Eduard Ga rda Capdevila 

Josep Estalella .. 
Joaquim Marcó ... . 
Enric Marcó . . 
Ran».ii Samhe/. 
Pau Sabadell 
Joan Pallerols 

Josep Siré  
Manan Cniot  
Estumslau Pedrola 
Josep >[.* Torrell 
Artemi Herbada . 
Josep Vinaixa 

D E MADRID 

Eduard Borsot 
Josefina Plores 
Jacint Roura . 
Júlia filasco 
Companyes Huguet , Costa, ( i ras , Argeml i Llo

part . . 
Pere J. Ferrer Maluquer 
l, •• - r n u í 

Concepció Pinyes .... 
Pere Amat . 
G. E Joventut Catalana 
Mana Bailo, Antònia Sarrats i Maria Pol ., 
Tancj i Tama . . 
Rosa de Cérico ... 
Maria Magda Casanovas 
Joan Pararieila .. ,. . 
Maria Ferrer 
"oscp M.* Plans . . 
Francesc Aragonés 

.10 Cnatre catalanes d'Arenys . 

nera, tota vegada 
i i·l' i.iri'l.i 11 co

rona, encara es reberen mía donatiu» dels que hem 
anotat : 

A un mosso, per portar-lo 
cementiri 

\ iLa Pnblicitas i destinades al 
Mestre 

Total. . . 156,60 

Novament donem le* més corals mercès 
I 1 rsonea que figuren en l i ¡lista que inserim avui Ojuc 
cada any. al complir-se l 'aniversari del traspàs del plo
rat patrici, es recordin de les seves gestes heroiques i 
•i dediquin un record pietós com e'„ que suara li han 
dedicat per mitjà de la més modesta, si, però niés fer-
venta admitadoro seva, de les Revistes que veuen la 
Uní • a Catalunya. 

li.ïi NTir CATALANA, doncs, tramet una torta encai
xada d'amic a tots piegats. 



MI 
* * l l ' f f V V f f f 

ESTELLE TAYLOR 

cèlebre actriu cinematogràfica, esposa del boxejador Jack Dempsey 



A T L E T I S M E A L '"UNIÓ S P O R T I V A DE S A N S -
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Dissabte passat va tenir 
lloc en el camp del club titu
lar, la prova de 5000 metres 
en la qual N'Eduard Soler 
va assolir extraoficialment el 
record d'Espanya que perta-

~ i Melèndez per 24 
12 

en 23 minuts 
57 segons i 

i 

res en la primera foto, du
rant la cursa i sol en la se
gona. En la tercera poden 
veures En Medina i l'Oller 
que assoliren els 2." i 3.« 
llocs. El gravat del peu re
produeix un dels moments 

d ' aquesta 
prova, que 
tan bon re
cord ha dei
xat entre els 
atletes de la 
nostra terra. 



PER LES NOSTRES PLATGES 

l'otos Serra Beltran) 
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(Folt. Francarii 

lÉff' kÉl 4y>>F·'^|H 
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LA SARDANA, DANSA NOSTRA 

La Festa de]Ger- , 
manor al bosc de 
Can Feu, de Sa
badell. 

<Fot,\PopblB) 

V Api 
de la Ti 



N O T E S V A R I E S 

ABF.NVS DE MAR: Ti
rada de platets orga
nitzada per l'Associa
ció de Caçadors. 

{Pal. (iraupern) 

OLOT: Damiseles 
d'una agrupació lluint 
la clàssica barretina 
catalana. 

(Fot. Jaumt) 



D E F O R A C A S A 

ELS PROGRESSOS 

DE L' AVIACIÓ 



P R E G U N T E S I R E S P O S T E S ! 

En aquesta secció publiquem totes aquelles preguntes que ens venen dels nostres 
cars llegidors, ¡a siguin de caràcter històric, literari, artístic o científic, qüestions 
d'actualitat, modes, lectures, labors femenines etc., etc., les quals són contestades 
en aquesta mateixa secció pels redactors de la Revista o pels llegidors que, espontà

niament, vulguin formular la resposta 

(RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ) 

P R E G U N T E S 

3?6.—En Josep Guinart i Franquesa, rle Llagostera (Gi
rona), pregunta a Rosa Maria del Monestir, si per 
o posar música a la seva poesia li i s més plaent 
que li enviï una tarja de presentació per al mes
tre amic seu, o bé si vol enviar-li ella la poesia 
perquè la porti ell mateix. (L'adreça està indicada 
a dalt). E n el primer cas. pot contestar per mitjà 
de la secció oPregumes i respostes» de JOVENTUT 
CATALANA ; en el segon, jo portaré la poesia al 
compositor i cuidaré després de fer arribar la 
música a mans de tlosa Maria 

3?7.—Diu Joan Castañé : Peí una curiositat m'interes
saria molt saber si entre els llegidors de JOVENTUT 
CATALANA hi ha algún que conegués alguns detalls 
respecte unes revistes de joventut ¡a. desaparegu
des : qui fou el director de «Jovent d'ara» i mo
tius que l 'obliguen a suspendre-la ; el director de 
•Ginesta», i si tornarà a reaparèixer com anun
ciava ; i «Flames Noves» si definitivament ha sus
pès la seva publicació. 

378.—Amia ens pregunta : Hi ha algun simpàtic llegi
dor o gentil llegidora que em pugui donar cl seu 
parer i opinió sobre el feminisme? 

379-—Marina sol·licita de la bondat dels lectors de Jo-
vrvmT CATALANA que sien publicades en aquestes 
pàgines Ics cançons següents : Una que comença 
així : «Si jo en fos cançonairc—faria una cançó,— 
diria que ets la noia», etc. 

L'al tra és la sardana «Canta, tenora», que can
tava Mercè Serós. 

Una poesia .1 la memòria de Mossèn Cinto ti
tulada «La mort del posta», per Manuel Folch. 

Una altra poesia publicada a «En Patufet», que 
comença així : «En Patufet és un galant- xicot 
tot ple d 'humor i gràcia»... 

També sol·licita la lletra de la cançó nVultaiit 

Ikanes sol·licita una companya per a tenir-hi 
correspondència. Si alguna senyoreta vol acceptar 
aquests proposta que es serveixi indicar-m'ho en 
aquesta secció. 

3™—Borras de sang demana si algun lector o lectora 
de JoVKNïrT CATALANA podria proporcionar-li l'a
dreça dels escriptors Josep M.» Folch i Torres í 
Surifiach Senties. 

JOVENTUT CATALANA li contesta en part , dient-li 
que la primera ja ha estat donada des d'aquesta 
mateixa secció. 

38t.—Una gentil padriucta fa la següent pregunta : Al
gun amable lector sabria dir-me quan celebren el 
sant les que porten el nom de Griselda, doncs vaig 
ésser padrina d'una nena i agradant-me aquest 
nom que vaig trobar en una de les novelles d 'En 
Josep M.» Folch i Torres, li vaig posar i el Rec
tor de la parròquia on fou batejada cm digué que 
existia, però no l'he sabut trobar en cap calen

dari. Si no és un nom verdader, voldrien dir-me 
si és un diminitiu o de què prové ? 

383.—Existeix una poesia titulada «El cementiri de 
nit» i una altra quin tftol 110 recordo però que sé 
comença així : «En un castellet perduro—entre 
boscos e jardinos», que com són conegudes, es
pero de l 'amabilitat dels llegidors de .JOVENTUT 
CATALANA que les remetran, amb el que em faran 
una mercè que els hi agrairà En M. ¡ialaguer. 

383.—Una ganxeta agrairia que es publiqués en aquesta 
secció la cançó popular catalana «Pastoral de 
vano», d'Apelles Mestres. 

També desitjaria correspondència en targes pos
tals reproduint carrers, places, edificis, etc., de 
diferentes ciutats i viles de Catalunya. Per si a 
algú li plau aquest canvi, pot escriure a la se
güent adreça ; Maria Assumpta Lomba, Raseta de 
Sales, JO, primer, Reus. 

184.—Roser Maria diu : H i hauria alguna simpàtica lle
gidora catalana com jo que volgués mantenir cor
respondència per parlar de la nostra literatura, 
història, costums, etc.? 

385.- En Joseb Cabanas, que viu a Rubí, carrer de Fi 
i Margall, 8, segon, ens diu : Desitjaria i agrairia 
a tot bou català que sàpigues alguna col·locació 
per escriptori, cobrador o cosa semblant, m'ho 
comuniqués, perquè em trobo sense feina, després 
d'haver perdut una fiança que m'han estafat ; 
puc donar proves de la meva conducta anterior. 

386.—üt» ailiUcr del Regiment a cavall (Madrid), molt 
respectuosament proposa : Que per a conrctiar la 
nostra gloriosa parla i fer pràctiques d'ortografia 
en ella, desitjaria sostenir correspondència amb 
damisel·la catalana. l,a que es digui dispcnsar-l'lii 
aquest favor, pot inserir la seva adreça en aquesta 
secció. I per si li és més fàcil i ho estima conve
nient, pot enviar-la a aquesta : Artilleria, Regi
ment :i cavall, 2.a Bateria, Carabancliel íMadrid). 

M. Anglada. 
387. Montserrat Cortadrlias desitjaria tenir correspon

dència amb jove català, a poder ésser segarrenc, 
per ;i perfeccionar l'ortografia de la nostra parla. 
Pot escriure al carrer Xuclà, 15, primer sq 11 erra 
li arce lona. 

Saita-taulelU diu : ei 1 sabria di algú la traduc 
ció de la paraula «co te», referint-se per 

I,a paraula «tall* ti > la t ro 
bo prou apropiada. 
Josep Pujol pregunta : Quina és l'adreça de l 'ar 
cl 1 i milionari nordamericà i fabricant de 
automòvils Henry Ford? Sabria dir-me algun 
atent llegidor d'aquesta Revista els llibres publi
cats d'Urbanitat o sien d'Etiqueta, qui els ha pu
blicat i el preu ? Aixiíuateix desitjaria Saber si 
hi han alguns llibres que tractin d'excursions a 



peu, i també els mapes de Catalunya, el pren i 

390.—Pascual Fabra, de Sao Paulo (Bra 
gunta. Primer : Hi ha algú que conegui l 'adreça 
de Pere Brugnés, lianza, Moni, Vila i altres, estu
diants de la Universitat Industrial del curs de 
secció preparatòria en el segon any pel 1921-192! ? 
Segon : Hi haurà alguna genti! donzella catalana 
qne vulgui establir correspondència amb jove de 
18 anys, per perfeccionar-me en l'idioma nadiu, 
ja que el meu canvi de país me l'ha fet oblidar? 
Canviaríem targes postals, diaris, etc. L'adreça és 
Rua Coronel Seolra, 19. 

391.—í-laís Calvis de Santgenís. «Renaixement*. Artesa 
de Segre. M'agradaria platicar amb senyoreta de
vota liilfl de la Moda, canviar impressions en el 
referent a què pensen les damisel·les del dia sobre 
aquest, pont ; què creuen qne creiem els joves i 
el què realment sentim uns i altres d'una damisel-
la ¿abillada segona el darrer crit. Dongui adreça 
i em posaré en comunicació per al fi esmentat. 

392.—P. A. G. desitjaria sapiguer ou podria adquirir 
l 'obra de l 'immortal Àngel Guimerà «Joan Dallan. 

393.—En Josep M.» Tortell, de Reus, carrer Fortuny, 10, 
desitjaria creuar correspondència per a practicar 
nostra parla volguda, amb damisel·la barcelonina. 
Si hi lia alguna tan amable llegidora de la Revista 
que vulgui complaure'l , pot enviar-li l 'adreça per 
mitjà d'aquesta secció si no vol fer-ho directament. 
Mercès anticipades ens dóna per qui vulgui acce
dir a son prec. 

394.—Francis Kelt proposa que en les planes d'aquesta 
revista hi sigui publicada una llista de les parau
les mig castellanes que s'useu en nostra parla per 
tal que els llegidors esmenin en llurs converses 
dits defectes. També voldria sapiguer el regla
ment del joc d'escacs. 

395.—Petons... petons... petons... demana la llista de 
tots els setmanaris i revistes que actualment es 
publiquen en català. Agrairia se li indiqui el preu 
i si surten setmanalment, quinzenalment o bé 
mensualment. Demés agrairia se li enviés la lle
tra de certa cançó que fa així : «La mare ens des
vetlla—de genolls al llit—amb les mans plegades— 
i Parenostre ben dit*. 

396.—Flor daurada ens demana la lletra de oI,a pubilla 
empordanesa* i .La joia de l 'Empordà», i els 
noms dels seus autors. Demés li interessa una 
poesia que sap comença : «Nit de juny—quantes 

estrelles—brillen al firmament—tantes vegades si
gui alabat—el Santíssim Sagrament*, de Mossèn 

—Isidre Tirvió desitjaria sapiguer oli podria trobar 
«Roda el món i torna al Born*, d 'En Santiago Rn-

—Enric Amo diu : Em podria dir-me K'Ediuon La-
fon o algun altre llegidor d'aquesta Revista si es 
publiquen en la República d'Andorra periòdics 
escrits en la nostra llengua i de publicar-se'n, llur 
nom i adreça ? 

—Ramon Duran ens pregunta on podria trobar la 
lletra de la sardana «Quan era xiqueta*. 

—Lluís G. Bover prega als corresponsals fotògrafs 
de JOVENTUT CATALANA li diguin des d'aquesta sec
ció quina marca d'aparells fotogràfics els hi sem
bla millor, puix desitja adquirir-ne un i li cal 

— Na Maria Tura voldria que alguna amable llegido
ra li dignés quin pentinat es podria fer per anar 
a la moda sense tallar-se els cabells. La mateixa 
desitjaria li diguessin en quin local de Sant An
dreu ensenyeu de ballar sardanes. També desit
jaria li fos enviada la cançó titulada «I,a Rosó*. 
I que li diguessin què podria fer perquè els ullets 
de les espardenyes de sardanista no li estripessin 
les mitges. Desitjaria també li fos enviada la 
cançó titulada «La ciutat de Lleidan ; si no fos 
possible d'enviar-me-la, cm diguin en quina lli
breria la podria trobar i el seu preu. 

-Joaquim Víllach Garcia, i Esteve Escuder Barés, 
so'dats de la Comandància d'Artilleria de Melilla, 
2." Bateria, Destacament d'Afsó, ells demaneu pa
drina de guerra. Oi que en trobaran, amables lle
gidores? 

—Armengol de Provençals pregunta : En el terreny 
que avui ocupa el «Cinema Bohèmia*, anys enre
ra hi estava aixecat un teatre, denominat «Las 
Artes* que un incendi va destruir-lo. Algun ama
ble lector o lectora d'aquesta Revista em podria 
assabentar de la data en què ocorreguc. cl sinistre r 

—Ara més que mai pregunta si algun aixerit lector 
o lectora li podria proporcionar les adreces dels 
senyors Antoni Rovira Virgili i Manuel Folch i 
Torres. I,i interessa també els fills que té el se
nyor Antoni Rovira Virgili. 
•Júlia Miravitllas desitjaria cursar correspondència 
amb un jove barceloní a fi de perfeccionar-se amb 
nostre idioma. I,'adreça : Orfeó Manresa, Manresa. 

R E S P O S T E S 
185.—Francesc Guilera contesta a Rosella catalana i li 

diu : Admeten senyoretes ; la quota d'entrada és 
de 10 pessetes i 5 pessetes cada mes pagades per 
trimestres. La Direcció és a la Plaça del Teatre, a 
sobre mateix del Principal Palace. Les oficines 
estan obertes de nou a una i de quatre a nou de 
la tarda. Les insígnies les ven el mateix club al 
preu de 1*50 pessetes. 

186.—Prat contesta a Un català (pregunta iKó), que en 
la porteria de l'Escola Municipal de Música de 
Barcelona trobarà per pocs cèntims un resum de 
Teoria de Música. Li aconsello si no en sap gai
re, que la compri. Si ja en té alguns coneixements 

0 la Teoria de la Música de A. Dalihau-
1 editada eu francès i també en castellà, 
de sis pessetes, fis la teoria millor que 

—G. F. contesta a Un Calaià dient-li que hi ha un 
tractat de Teoria Musical, d 'En Dauhauser, tra-
duit al castellà, que és molt extens í val sis pes
setes. Però també n 'h i ha nn altre de Mercè Da-
valillo, amb lletres encoratjadores dels mestres 
Latnothe i Bretón, que amb això sol 1 

l'obra, i és d'un preu molt niés econòmic ; val 
l ' jo pessetes. 
.•1 nttmi l'alls Roviralta contesta- a Un català (pre
gunta 186) : Llegeixi la teoria del Liceu Barce
lonès, qual teoria és molt bona ; jo l 'estudio. 

—Love Síclt ens envia les següents respostes : A la 
pregunta 187, tic Q. A. S. : La Federació Catalana 
de Clubs de l'ntbol obri una subscripció pro monu
ment Guimerà, en la que hi contribuireu, segons 
tinc entès (i si mal 110 recordo ho féu públic la 
dita Federació), tots els clubs afiliats, excepte el 
R. C. D. Español, l'uc assegurar-li que e! F . C. 
Harcelona hi suscribí mil pessetes. 

A la 188, de / . Pascual Coll : El Teatre Català 
Romea pot encabir mil cinc centes persones. El 
Palau de la Música Catalana, dues mil. 

ASidi-ha-ben-sopat (per què 110 un pseudònim 
més senzill?), en la seva pregunta 198 : El mot 
«sacat a pos* és, efectivament, castellà, el seu equi
valent al català és «tirabuixói, cl que ve sens dubte 
de la fornia que generalment té aquest aparell 
tan pràctic com senzill. 

—La Penya «Desesperats* contesta a / , Pascual 

^ 



Coll que cabell 1.500 espectadors en el Teatre Ca sat—i sent mort ja gat i gos—el senyor de Sant 
talà Romea, el qual íou inaugurat l'any 1868, es C u g a t - e s t ira un tiro e n r a b i a t - i cau mort so
sent reformat completament l'any 1913. El Palau bre de l'ós.—I com que va mori el gat—seguit del 
de la Música Catalana té 2.000 seients, essent co gos i de l'ós—i el s tnyor de Sant Cugat,—dono 
mençada la construcció el 10 d'abril de 1905 1 inau aquí per acabat—aquest qüento misteriós. — J. 
gurat el 9 de febrer de 1908. E n quant a les adre STAKAMSA. 

ces de la Torre Eíffel i el Teatre de t'Opera de 193- -Nasroent i Marian Cuiot han tramés la poesia 
París, no és necessària sapiguer la direcció. Sols •Les dues ombres , per al senyor Joan Saumell, 
cal que posi <Tour Eiffel—Paris» i «Théàtre de que ja fou publicada en aquestes planes. 
l'Opéra—Avenue de l 'Opera—Paris. , i també arri 194. -C. F. contesta a Barbabianc de Sallent (pregunta 
baran al seu destí . 190), dient-li que no fa pas gaires dies la revista 

-LI. Rosait contesta a la pregunta 188, de / . Pas •Coses de Catalunya» va publicar el retrat d 'En 
cual Coll : La cabuda del Teatre Romea és de Pep Ventura. Dita revista es ven a tots els kios
1.500 persones i la del Palau de la Música Cata cos, i consti que no faig propaganda. Respecte a 
lana és de 2.000 espectadors. L'adreça de la Torre la pregunta de quina és la millor sardana i el 
Eiffel és Avcimc Hmmionnais, però la dels amics millor compositor, haig de niauifestar-li que és 
de la T o m Biffel, que són els encarregats dels qüestió de gustos. Els crítics dinen una cosa, i els 
kàdio-Concerts, és Ruc dorando, 6, l'aris, (yòmc). mostres, salvant los seves, com és natural, no te
L'adreça dol Teatre de l'Opéra, ós Place de l'O nen el mateix parer. El millor per a vostè, vull 
péra, Paris. dir que la millor per a vostè és la que li agradi 

-Roc Bell i Joan Fuster, ban tramés per a Joan més. 
Saumell, pregunta 189 la lletra de .Un ós, mi gos, Brj canvi, la Penya .Desesperats . té l'op)ni6 
un gat i un senyor de Sant Cugat.., que copiem : que cl millor compositor do sardanes és E n Pep 

Un senyor que es diu Ambrós—i que és fill de Ventura. E n quant s la sardana que ha t ingut 
Sant Cugat,—l'any passat va compra un gos,— més èxit, són taules les bones que s'han publicat. 
que, ¡unt amb on ós i un gat,—li va dà un dis que ós molt difícil precisar-ho. Però, per nosal
gust molt g r o s . - Q u a s i sempre un gat negros— tres, com a catalana ós «La Sania Espina»; c o m 

corria pel seu t e r r a t , - ! un senyor mo,t rie i r o s - a música immillorable, . l 'er tu ploro., i com a 
teuía a sa casa un ós—en una gàvia tancat.—Sem popular, «El saltiró de la cardina. . 
bla un qücilto el que ha passat—ara farà nu mos 195- .•Ifolít» contesta a Una nina rossa per a dir-H 
0 dos—i que un record h a deixat—entre l 'ós. el que l'adreça legal de la (K. E. F.) .Kataluna Es
gat, el g o s - i el senyor de Sant Cuga t . -D inan t perantista Federació» està al carrer dol Carme, 30, 
estava amb cl gos—el senyor de Sant C u g a t , - Ateneu Enciclopèdic Popular, però si li convé un 
quan va entrar-hi molt furiós—per la finestra el afer depressa pot dirigir-se tuls els matins al Li
gat gros—que venia del terrat.—Va entrar tan ceu Dalmau, València, 345, 0 al Dr. Ilartomeu, de 
rabiós el gat—que al moment de veure cl gos— la plaça Universitat. 
quedà amb la cua enrampat ;—sobre el gos es t ira 196. —Mac i Antoni Valls Roviralta, han tramès també 
aviat—rodant per terra tots dos.—Al veure això, per Una nina rossa aquella adreça. 
molt c remat—cl senyor de Sant Cugat—va ex 197. —Josep Alberich contesta a Un català dient-li que 
clamar tot rabiós :—Aquest dimoni de gat—em pot adquirir el diccionari Català-Espcranto i Es
farà perdre el meu gos i—I esgarrapant molt al pera nto-Ca talà a les llibreries Caialónia, Plaça de 
g o s - i fent gran soroll el g a t - s e sentí un bram es Catalunya, 17, i Nacional i Estrangera, Rambla de 
pantós ;—i ós que s'havia escapat—de la seva gà- Catalunya, 7*. 
via l'ós.—Enfilant-se pel terrat,—va sentir l'es
càndol gros—que feien el gos i el gat ;—i al sent! 
un xiscle dol gos- cap allí l'ós se n 'ha anat.—Quan 
¡1 la porta ja és l'ós,—tal cop de cap ha donat,— 
que al sentir-ho el gat i el gos—més ràbia agafen 
tots dos,—sortint mig ferit el gat.—La porta va 
picant l'ós ;—el gos sempre contra cl gat,— el gat , 
a sobre del 'gos,—i el senyor de Sant Cugat—pi
cant de peus i rabiós.—./ós la porta ja ha esbot
zat,—i íont un bram horrorós,—entra, veu el gat 
i e l gos,—i rabiós menja del g a t - una cama, i dos 
del gos.—El senyor ilc Sant Cugat,- -al veure cl 
quadro grandiós,—entre l'ós, cl gos i el gat,—un 
ganivet ha agafat—i rabiós va contra l'ós.—Es 
posa aquest més furiós—al sentir-se un xic pun
xat,—i en 1111 moment espantós—es menja el cap 
del gat—i dos cames més del gos.—Llavors, el se
nyor, cremat,—veient sens cames el gos—i menjat 
el cap del gat,—cadires, plats, esverat,—tot ho 
tira contra l'ós.—L'ós, qu c ja estava afamat,—veu 
a terra cl gat i el gos,—acosta la boca al gat,— 
i amb una bocada o dos,—gat i gos l'ós s'ha men
jat.—Al veure 's sense el seu gos—el senyor de 
Sant Cugat,—contra l'ós 'nava, rabiós,—i cridava 
molt c remat :—Me la pagaràs, mocósI—Al dir-li 
això, ja ha agafat—un revòlver bastant gros,—li 
tira nu tiro, enfadat,—toca al mig del nas de l'ós 
—i can a terra estirat.—Veient tot el que ha pas-

198.—/. Agorrcta envia la resposta a la pregunta ios i 
diu : Jo tinc un diccionari de la rima anomenat 
«Diccionari de la Rima de la Llengua Catalana. , 
de Mossèn Fèlix Qucr i Cassart, cl qual segura
ment trobarà a la llibreria «La Hormiga de Oro», 
del carrer dels Arcs. 

r99.—Josep de Reixach li diu : Existeix un diccionari 
de la rima catalana del qual n'ós autor Mossèn 
Fèlix Quer i Cassart, editat l 'any 1925. Un exem
plar està en mou poder que amb molt gust el poso 
a la seva disposició si m'indica adreça, 

200.—Afioteko contesta a Un català, que el diccionari 
d 'esperanto, així como altres llibres i revistes 
d 'Esperanto, els trobarà a la llibreria de la Plaça 
do Catalunya, 17, i també en les llibreries de la 
Rambla de Catalunya, números 72 i 12?. 

301.—Antoni Valls Roviralta contesta a On català (pre
gunta 193] : E n Pujolà i Vallès a més d'haver pu
blicat una bona gramàtica d'esperanto, en català, 
tambó ha publicat un bon diccionari eatala-Espe-
ranto i esperanto-català, el qual es ven en la lli
breria d 'En Lluís Ferrer Asensio (carrer Porta-
ferrissa]. 

202.—G. F. contesta a Marcius de Barcelona, dient-li 
que és una imprudència ficar-se a l 'aigua després 
de qualsevol àpat perquè pot deturar-li la digestió, 
poguent portar-li desagradables conseqüències. 

NOTI: Prearem all col lab or adora d'aquesta «acció • • • 
poatea, a fi de facilitar la taica d'ordenada de ¡ea mateixa*, 
trametia, aigui «aparada de lea deméa, 

AI .TI I : Et prega d'eaaríurerea^na aola cara al papar t a 
ratlla laa raapoitee. 

___.. _n paper aeparat t 
o ¿ l , que cada coaaulta que 

a leí 

re ela aáaiaraa d* laa pr*f uatet a qua'a rafe ' 



l " ' ' ' ' ' " ' ' " 1 « ¡ I . . . J . ¡ KM.A ' ' ' ' 
PPBFFrnñ • RAPinFSA 1 * 1 Rnr "1 AS PAI MFRAS" 
^=^= Prens reduït» n , 

IMPREMTA ECONÒMICA 

Maquinaria i tipus moderns 

<&> 
Col·legi, 8 ¡ 10 Vilanova i Geltrú 

ma i 

, _ ae  
P A U P O N S 
imiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimir 

Es serveixen cafès, licors i refrescs. 
Es reben encàrrecs per a banquets. 
Especialitat en menjars a la marinera. 

Serve i acu ra t 

Platja, 59 VILANOVA 1 GELTRÚ Tel. 1635 

CONFITER i PASTISSER 
JOAQUIM SERRAS 

Casa acreditada en tota mena de dolços 

i Plats de encàrrecs 

Vins i licors de les millors marques 

Rambla Principal, 21 - Telèfon 1610 

VILANOVA i GELTRÚ 

L*E S P O R M J E N 
AMPLIACIONS ARTÍSTIQUES 

Bromurs 
Çt-JQ Sèpies 
Syjyí Aquarel·les 

i tota classe de quadres 

I I l i í l l B l JOVGD VILg»NÍï8/ < GELTRO 
UI;;ML·I1U«IMI*I!: n (Barcelona) 

G r a n f à b r i c a d ' a i x d r o p § i 
o r x a t e s 

" w j *S VILANOVA 
** I GELTRÚ 

Fonda *L'ÜNIYERS* 
de J a u m e Miró 
Es serveixen coberts i a la carta 
: Hostatge a preus econòmics : 

Esplènditsmenjadors-Habitacionshigièniques 

Servei especial per a tots els viatjants 

Telèfon 16:11 

Rbla V e n t o s a , 
VILANOVA 
1 GELTRÚ 

Garatge F. P U J O L 
Reparació 
Pupil· latge 

Autos de lloguer - Preus mòdics 

Rambla de la Pau 

W ® 

V I L A N O V A 

61 8-Tel. 1588 
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E L O G I 

A Ja gentil Carme Caralt 

ELS VOSTRES ULLS 

ELS VOSTRES DITS 

Mans diminutes aroli dits de nacre. Jo veig els vostres 
dits com juguen amb les labots exquisides. El millor 
elogi sigui pels vostres dits que laboren] Mans de pla-
tu, acostumades al treball que dignifica. Brodeu damunt 
la tela blanca i fina un cor flamejant, atravessat per la 
sageta... Cupido us vetlla, amatent, i voMria jugar 
també amb els vostres dits que tenen un ritme. I al 
deixar la labor belKssïma, claveu l'agulla aciençada al 
mig del eor arborat, que no sagna ni se sent punyit de 
la ferida : tal i s la virtut de les vostres mans i dels vos
tres dits, petits i bonics com els d'nua nina. Jo voldria 
cantar-los els vostres dits 1 

E R O S 

ROSES 

ELS VOSTRES LLAVIS 

Els vostres llavis moduleu una cançó que neix de l;i 
gorja, clara i fresca. Moduleu una cançó els vostres 
llavis com ima abella brunzenta de la soletat. Dels vos
t res llavis em plauria sentir la melodia mallorquina : 
•Copeo, copeo, copeo traidor—roseta encarnada—si t 'be 
agraviada jo ct deiuan perdói . I em plauria sentir-la 
per tal de saber-la més bella. Qui pognés descobrir els 
secrets dels vostres llavis I Qui podrà gustar la dolçor 
d'aquesta fruita que s'esberla, rient, com una magra
n a ? Llavis de foc. Rialla sonora, expressió de la joia 
interna, delicia comunicativa, afecte sincer, revelació 
de sentiments pregons.. . Oh, els vostres llavis que riuen 
pel desig de riure, sense malicia i sense saber cl gUKt 
del r iu re ! Jo voldria eíiular-'os els vostres llavis! 

Rosos a la cara, 
roses en el pit, 
roses de frisança, 
roses de neguit. 
Les flors es reflexen 

i els i : ulls. 

Roses que es marceixen 
i el i pit, 

) sofreixen 
un mateix neguit . 
Moriran joioses 
del vostre somrís, 
i vós d'altres roses 
buscareu l'encís. 

Giiiamioï»mafciv©. 

B A S T O N S I V O R I S A B A T E R I E S 

F A B R I C A : P g e . Bacardí 

Rambla Centre, Plaça Reial 

B A R C E L O N A 

C A P D E V I L A I G R A U 

Canuda, 33 

B A R C E L O N A 

A N T I G A S A B A T E R I A 

« L ' U N I Ó > 

C a r m e , 52 

B A R E L O N A 

B R A G U E R S M A R C S S A S T R E R I A 

Antiga casa E S C U E R 
Fabricació de braguers 

= i ventreres — 

Hospital, 132 - BARCELONA 

Casa CODINA-Bany» noua , u 

Marcs gravats per a quadros 
Articles pera presents; cor-
nucòpies i relleus per a de-
= coració == 

Trajos y abrics us quedaran 
com nous girats al revés 

LA REFORMADORA 
Trafalgar, 9 (J. p. Ur ) 



Al·lusió i desagreujament r taires de can Feu 
Escrivia En Joan Sacs una Pampelluga (i)—que salen 

tenir sempre un regust quasi interessant—i deia Se Sa

badell : «És la ciutat més Àrida i niés trista de Catalu

nya, la que té un exterior més míser i poca-èolta. Nu 

obstant, és una de les ciutats de Catalunva que més 

SQ'.ÍH i nu's vitalitat delaten.• No crec encertades aques

tes definicions, així encloses estretament en poques pa

raules. Sembla que té quelcom respectable, per ;l eon-

trarrestar l'afirmació tan singular. Potser dongui la 

qualificació d'àrida i trista a la ciutat, per la simple 

construcció arquitec(óuic;i : sigui aquest un carreu pel 

seu mandró formidable ; si, li manca un sbelliment, en 

general, de les façanes i un creixement considerable de 

les cases de molts carrers. Empro, no són pas les edi

ficacions qui donen fertilitat i somriure a un poble ; 

àrida i trista fóra la ciutat si ferèstegameut fossin desa

llotjades les cases i restés la plantació inútil de les llars 

com rengleres de cascs dibuixades en un retaule o bé, 

per les flames d'un volcà, ensulciades i es te r i li ti. a des 

d 'encantament ; mes les llars són plenes i somrients 

i com l'incendi d'un l>osc, s'arbora Avidamcut arreu en 

els arbres i en les tiges que a la mercè del v in t s'a-

geuen i es redrecen, i també calladament avauça per 

les arrels que donen ufana a la brancada. Les llars ba

teguen el ri tme d'una vida i ens diuen que la ciutat 

no és àrida ni trista : si, canten l t h n n e triomfal de 

gratificació al Senyor ; i els carrers són curulls de vida 

i alegria i l 'ambient és balsàmic de bones anyades, i de 

canlúries fecundes. 

Bells són els rostres els nostres infants i dels seus 

genitors i l'esclat joiós no pot ésser cercat per un marc 

míser i poca-solta. Aquest dia, inofensivament, pen

sava : Quina conca tan bellament matisada avui té cl 

nostre petit r i u ; i al pes de la \ a rdor del sol de juliol, 

recorria els nostres camps i em mostraven el do del ter-

rer, lVsplet de la vega ; i ara les nostres eres són roen-

tes del sol que torra els rostres i les garbes esteses i 

rosses les espigues, lluen l'or triomfalment ; i les vi

nyes ofrenen als ulls el fruit bínpiic, joiós, prometedor. 

QUIRZR ESTOP i P U I G 

( I ) De l'aplega «Pampellugues». La Publicitat del 
6 de juny de 1924. 

Lavabos : Banyeres : Bidels : Wàters 
Dutxes : Calentadors a Gas 

Termos Sifons Perfeccionats a Presió 
Instalacions en general : Preus reduïts 

Salvador Bernadas 
HIIIIIIIIIIII]|I|[||I|]|||||I!IIII1IIIIIIIII1I1IEI||||||||||||||||||]||| 

B è l g i c a , 17 

Telífon 1091 S A B A D E L L 

Música deí mestrt N. Paulís. 

Sabadell té un bosc ombrívol, j 

oh el venust bosc de cim beu ! 

Té paratges discretíssinis 

com cap més en trobareu. 

Té una font meravellosa 

que és la joia d'aquells prats, 

on hi cerquen l'aigua fresc. 

De l'amor té un pla dolcíssim 

ou hi canta el rossinyol, 

on hi escolten les parelles 

la remor del rierol, 

el brugit de la gentada, 

melodies de cançons 

l>oi teixint a la vegada 

eufilalles de petons. 

Té paratges llegendaris 

que conviden solitud, 

d'aquells lloes la quietud. 

I és aquí 011 la ciutat nostra 

tradicions hi ve servant, 

festejant-hi la revetlla 

de la. nit de Sant Joan. 

A can Peu hi ha hagut donzella 

que desperta ha somniat, 

i cantava mig confosa 

en els braços de l 'amat. 

Si a aquest bosc aneu un dia, 

que és el nostre paradís, 

per fruir d'una hora bella 

amb l'encant del seu encís ; 

quan el sol se'n va a la posta 

fent camí vers l'infinit, 

allavors és quan hi canta 

la lloança del neguit. 

L. ROURA GARRIGA 
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T R E N C A C A P S ® 

Per aquesta secció JOVENTUT CATALANA té establert 

un premi de VINT-I-CINC pessetes al llegidor o lie-

oidora que iraincti les solucions exactes de tots els 

trenca-caps que publiquem durant el mes. 

És condició indispensable que les solucions vagin 

acompanyades dels cupons del mes, ja siguin quatre 

o cinc els que s'hagin publicat. 

Advertim que no soteuim correspondència per 
i iqlK'SÜl SCCciÓ. 

L O G O O R I F 

l 3 4 5 6 7 S Ciutat catalana. 

Í 7 6 6 7 1 7 Per líquils. 

3 7 6 6 7 1 Poble català. 

6 2 5 6 7 » 

6 5 4 8 Ciutat catalana. 

6 2 4 Corrent d'aigua. 

6 5 Nota musical. 

4 Vocal. 

X A R A D A C U R T A 

Prima cuarta és una mida, 

la tercera musical, 

i la cuarta amb la segona 

cosa blanca et donar». 

El total é» mm noia 

molt alegra i bonicoia. 

G E R O G L I F I C n . " 1 

P A U T F E T E N 

G E R O G L Í F I C n " 2 

C U P O N U M . 5 
CORRESPONENT AL MES PB JULIOL 

Nom 

Adreça 

Població 



CONSULTORI ORTOGRÀFIC 
En aquesta secció publiquem solament Ics respostes 

de les preguntes o consultes que sobre ortografia cata
lana rebem dels nostres estimats lectors, especialment 
per lo qual hem destinat un redactor de la nostra revista 
a fi de respondre el nombre més grati possible de pre
guntes. 

R E S P O N E M 

Joan Martí.—Efectivament, pingas s 'es-riu ;imb g. Re-
cordeu-vos que per regla general hom escriu g davant 
e i i. Ex . : ginesta, germà, canonge, marge. S'excep
tuen els mots següents : jeia, jeure, jerarquia, jersei, 
jeroglífic, jerúnum, majestat, jesuïta i alguna noms 
propis com jesús,' Jeroni (o ¡erònim), Jeremies, Jekovà, 
Jerusalem. 

Hom escriu j davant ecc i ect. Ex . : projecte, injecció, 
adjectiu, subjecció. 

Una fervent catalana.—Pot respondre afirmativament 
a qui sia que andana és la veritable traducció del mot 
espanyol candén». 

Pere Cardeu.—Sí, senyor, davant t i r hom no escriu 
mai ti sinó b. Ex . : problema, blat, braç, poble, bretxa, 

NÒTULES 
Biblioteca Catalana d'Autors Novells. — S'anuncia peí 

al dia 15 del proper mes d'agost, l 'aparició del primer 
volum d'aquesta Biblioteca, dirigida pel nostre ben
volgut amic i col·laborador E n Lluís G. Bover, de Se-
llent de Montanissell (Lleida). Amb aital motiu se'ns 
prega donem les més corals mercès a tots els que han 
enviat a l 'avançada l 'import de la seva subscripció, així 
com als que, desitjant formar part de l 'empresa, han 
encarregat cèdules de participació. Per a facilitar l'or-
gonització de subscripcions, venda i publicitat, quedarà 
establerta dintre pocs dies una Delegació a Barcelona, 
on podran remetre 's els cabals i la correspondència ad-

Com dèiem en un dels passats números es publicarà 
una novella mensual, deguda a la signatura d'un autor 
novell. El preu de la subscripció és de 4*50 pessetes 
l 'any o de a'<;o pessetes semestre. Els que desitgin co
nèixer mós detalls i rebre en son dia un número de 
mostra, poden enviar la seva adreça al senyor Bover, 
acompanyant un segell de ral per la tramesa. 

--Dineu de Mataró que s'han aplegat diverses forces 
que formen la joventut intel·lectual d'aquella ciutat, per 
fer possible la publicació d'una Revista que fassí bon 
paper al costat de les millors de Cata'unya. Si bè el ca
ràcter literari és la principal característica que li volen 
donar els fundadors, sera d'un fons completament de-
luiicràtic i seran pregats de col·laborar-hi les més cone
gudes signatures de la intelectual i tat catalana. 

—Si interessen n algú fntnuj-aíics tamany postal de la 
tomba del Mestre Guimerà el dia de l 'aniversari de la 
seva mort, iguales a la que publicàrem en cl número 
homenatge, poden recollir-se en la nostra Redacció, al 
preu de cinquanta cèntims cada una. 

—El pass..t dia 25, i a l 'ermita del Carmel, va tenir 
lloc el VI Aplec de Joventut, organitzat per la «Joventut 
Cultural Popular» del Carrer de Duran i Bas, 9. 

Agraïm els programes que d'aquella gaia festa ens 
va t rametre la entitat organitzadora. 

AQUEST NUMERO HA PASSAT PER 
LA CENSURA 

Maria Sanahuja.—Té tota la raó ; és (forma del verb 
ésser) porta accent, així com també les formes se
güents del mateix verb : só, sóc, són, érem. eren, fós
sim, fossin, fóra, fórem, fóreu, serien i seríeu. 

L. A.—Amenaça, s'escriu amb ç. Llurs derivacions 
com amenaçament, amenaçar, amenaçador, també hom 

Jeplc.—És alzina \ no calsinat. Alzinall, alzinar, alzí-
nenc i alzinoi s'escriu amb z. 

Un de Reus.—Efectivament, existeix en català el verb 
viaticar. 

Pepeta Filias.—En l'ortografia no hi han ridiculeses 
que valguin. Si vol escriure correctament el seu nom 
ha de posar Pepeta i deixi que riguin les seves ami
gues. «Pepita> és un nom espanyol així com també 
«Josefina». 

Antoni Mini. Indubtablement ibueno» no és gens 
català. En el nostre idioma tenim el calificatiu bo. 

Pn-ÒLEG 

Advertiment. — Totes les preguntes destinades a 
aquesta secció preguem sien adreçades a JOVENTUT CA
TALANA (Consultori Ortogràfic), Villarroel, 12 i 14. 

CORRESPONDENCIA 

Jaume Saladrigas (Cornellà) : «Vina a mi», no. En
vieu quelcom més—G. Ber i C. (Ciutat) «Tristor» no 
pot anar. Probeu de fer prosa, potser podrem complau-
re-us.—Josep Cabanas (Rubí) : «Per les donzelles ena
morades» no es pot publicar. Són consells que està bé 
pensar-los, però no publicar-los a la Revista.—Josep 
Guinart (Llagostera) : Envieu-ho i ho llegirem.—Pri
mitiu Bages (Vilanova i Geltrú) : Sols ens interessen 
notes catalanes d'actualitat. Envieu alguna prova.—Mi
quel Anglada (Carabanchel) : Vos hem anotat subscrip
tor. Podeu fer ta tramesa per gir postal.—Martorell (Ciu
tat) : Aquesta no pot anar.—Josep M. a Prous (Reus) : 
Massa tard.—J. M. Sala (Pi) : Pres nota cel que mani
festa—Ricard Bardés (Ciutat) : Rebudes 4*50 que cor
responen als mesos de juliol, agost i setembre.—Daniel 
Galera (Ciutat) : No tenim aquest original. Feu una 
còpia si us plau i el llegirem amb gust.—Agustí Soler 
(Castellvell) ; Kn preuem nota.—Antoni Graupera (Cal
deras) : Mercès ; vos enviem la revista.—J. Sogas (Vila
franca) : Aniran dues.—Pere Vila (Premià de Dalt) : 
Anotat subscriptor. Mercès.—Eranccsc Puig (Jorba) : N o 
ens interessen res mós que notes d'actualitat.—Rosa 
M." Arquimban (Ciutat) : No hem trobat res . Tornin 
a enviar, directament a nosaltres, i gustosos ho llegi
rem.—Pere Casas (Tetuan) : Rebudes 4^0 ; teniu pa
gat juliol, agost i setembre.—Josep 0 . Aixelà (Ciutat) : 
Per Premià de Mar i Teyà, quedeu nomenat correspon
sal. Envieu dues fotos pel carnet.—Ricard Estrada (Ciu
tat) : Rebudes les 4*70 pessetes. Mercès de la subscrip
ció, que teniu pagada fins a fi d'octubre.—Joan Roldós 
(Sant Genis de Vilassar) : L'exemplar que demana és 
editat per En Bonavia. Pot dirigir-se a ell, que a ben 
segur l 'atendrà.—Joan Malart (Ciutat) : No està prou 
bé" per a publicar-lo. Probeu de fer-ne un altre.—Josep 
Comellas (Montesquiu) : Molt bé, però per a assolir el 
premi heu de t rametre les del 2 i ç. corrent.—Joan Font 
(Terrassa) ' : Pot anar franquejat amb dos cèntims i 
obert.—J. Molins (Cornellà) : Els vostres versos no es 
poden titular així. Probeu de fer prosa, potser podrem 
com plaure-us.—Pere Santasmflsas (Ciutat) : Vegi el què 
diem a Josep Cornelias.—Jaume Casablancas (Sabadell) : 
No pot anar. (Queden cartes per contestar). 



Vilanoila i Gellrú 

i roductes SANTA TERESA 
LILOTINAS deessa de les alfiles de taula 

Magnèsia - Farinova - Aigua del Carme 

Pastilles per a la tos-Píndoles purgants 

F a b r i c a n t : A L A Y O F E R R E R 
Representant 

per 

Tarragona, Reus, Vilafranca i Vilanova i Geltrú 

BUNDO BERTRAN 
Progrés, 34 — Vi lanova i Geltrú 

Establiment de Pisa 
de 

Concepció 
fonianillas 

Immaculada, 57 
Vilanova i Geltrú 

D D O 

En aquesta casa hi tra
vareu sempre els da
rrers models en objec
tes per a regals. - - -

D D D 

Preus sumament econòmics 

Camiseria - Corbatería 
G è n e r e s d e p u n t 

IA BOTIGA NOVA 
Plaça de la Verdura, 4 
VILANOVA I GELTRÚ 

La casa més ben assort ida 

Vuiosc "Minerva" 

P u n t de v e n d a l l iu re 
LLIBRES 

REVISTES 
DIARIS 

SUBSCRIPCIONS 

Únic lloc on es serveix a domicili lot el referent al ram 



lMf>- Garrofé. — Vülarroel, i* i 14. 
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